
 

 Iznāk kopš 1951. gada decembŗa 

2010.                                                   MARTS   Nr. 2 (629) 

 

SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
7. martā plkst. 12.30 Kalpaka bataljona atceres sarīkojums  

7. martā plkst. 12.00 REDCAT teātrī Latvijas filmu studijas „Animācijas brigāde” izrādes 
14. martā plkst. 12.30 DK LB biedru pilnsapulce; būs kafijas galds 

21. martā plkst. 1.00 Andras Berkoldas lugas „Bauskas mazā krodziņā” izrāde 
28. martā plkst. 12.30 filmas „Rūdolfa mantojums” izrāde; ieeja $10.00, bērniem brīva 

Losandželosas latviešu nama tālr.: 323-669-9027; DKLB informācijas tālr.: 323-663-6267  
Informācijas biļetens tīmeklī: www.biletens.com 

Foto: Gunta Šķēle 
Amerikas baltiešu brīvības līgas 2009. gada Brīvības balvas laureāts Edvīns  Šnore (vidū) 

un BAFL prezidenti Vija Turjāne un Alnis Briedis 
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Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS BIĻETENS ir 
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības izdevums 
Biedrības adrese: 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 

Raksti Informācijas Biļetenam iesūtāmi redaktorei:  
Astrai Moorai 
6157 Carpenter Ave., North Hollywood, CA 91606 
Tālr./tālrakstis:  818-980-4748; el. pasts:  astere2000@aol.com  

Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra iepriekšējā 
mēneša 10. datumam. Iesūtītos rakstus redaktorei ir tiesības 
īsināt vai rediģēt. Anonimus rakstus Informācijas Biļetenā 
neievieto. Rakstos izteiktās domas pauž tikai rakstu rakstītāju 
viedokli, kas var arī nesaskanēt ar izdevēju vai redaktores vie-
dokli. Honorārus IB nemaksā. 

DKLB biedriem par Informācijas Biļetenu nav jāmaksā. Biedru 
nauda ir $25 gadā; ja biedrībā iestājas vīrs un sieva – par abiem $40 
gadā. Par biedru var kļūt, nosūtot biedrības kasierim biedru naudu. 
Personām, kuŗas nav DK LB biedri, Informācijas Biļetena 
abonēšanas maksa ir $35 gadā. DKLB biedra nauda vai maksa par 
abonementu  jānosūta biedrības kasierei: 

Mrs. Tamāra Kalniņa 252 E. Garden Green  
Port Hueneme CA 93041;  Tālr. 805-382-2925 
Čeki rakstāmi uz:  LATVIAN ASSOC. of SO. CA vārda. 

Maksa privātpersonai par sludinājuma ievietošanu vienu reizi ir: 
par pilnu lappusi $25, ½ lappusi – $15, ¼ lappusi $10, uzņēmē-
jdarbības karti – $6. 

**************************************************** 
Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers 
Pils laukumā 3, Rīga LV  http://www.president.lv 

 

Embassy of Latvia in USA:  
2306 Massachusetts Ave., NW Washington, D. C. 20008 

Tālr.: 202-328-2840, fakss: 202-328-2860 
El. pasts: embassy.usa@mfa.gov.lv 
Mājaslapa: www.latvia-usa.org 

 

Latvijas goda konsuls Losandželosā 
Alfrēds Raisters; e-pasts: arais1@verizon.net 
3012 Palos Verdes Drive West,  
Palos Verdes Estates, CA 90274 
Tālr.: 310-377-1784; fakss: 310-377-5235 
 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde: migrācija, re-
patriācija; bēgļi, patvērums, iedzīvotāju reģistrs; dzīves-
vietas deklarēšana, uzturēšanās atļauja, vīza, personas 
statuss, pase, ielūgumi, izsaukumi. www.pmlp.gov.lv  
Tālr.: 371-67588675; e-pasts: pmlp@pmlp.gov.lv 
 

ALA: www.alausa.org  e-pasts: alainfo@alausa.org  
 

BAFL: http://www.bafl.com  
 

Daugavas Vanagi (ASV):  www.daugavasvanagi.org 
 

DK latv. ev. lut. baznīca: www.socaldraudze.com 
 
Valstu saraksts, kuŗās Latvijas pavalstnieki var ieceļot 
bez vīzas: www.am.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/
bezvizu/  
 

 

Latvijā iznākušās grāmatas var iegādāties  
tīmekļa grāmatnīcā: www.kukii.lv 
Jāņa Rozes grāmatnīcā: www.jr.lv  

Valtera un Rapas apgādā: www.valtersunrapa.lv 
SIA „Latvijas grāmata”: lgramata@lgramata.lv 

DK LATVIEŠU BIEDRĪBAS  VALDE: 
Biedrības priekšnieks:  Ivars Mičulis 
631 N. Pass Ave. Burbank, CA 91505 
Tālr.: 818-842-3639; el. pasts: ivars11@aol.com 
Biedrības priekšnieka vietnieks: Ilgvars Dižgalvis 
5111 Randal Street, Culver City CA 90230;  
Tālr.: 310-838-1789 
DK LB valdes locekļi:  Jānis Daugavietis, Ilgvars 
Dižgalvis, Anna Flinna, Rūdolfs Hofmanis (biedr-
zinis), Tamāra Kalniņa (kasiere), Valdis Ķeris, 
Imants Leitis, Nora Mičule, Ivars Mičulis, Astra 
Moora (sekretāre), Nonita Priedīte (informātore an-
gļu valodā), Jānis Rutmanis, Valdis Pavlovskis,  
Dace Taube (biedrības pārstāve latviešu nama 
valdē), Jānis Taube, Pegija Taube 
Revīzijas komisija: Pārsla Blāķe, Inguna Galviņa,  
Helēna Hofmane  
DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā 
trešdienā Losandželosas latviešu namā 
****************************************************** 

IB metiens – 370 eksemplāru 
Par adrešu maiņām ziņot: Rūdolfam Hofmanim  

1339 Quintero St., Los Angeles, CA 90026 
tālr.: 213-250-3857; e-pasts: Dobele@aol.com 

************************************************* 
Latviešu namu izīrē Vivian Sequeida: 323-547-6678 

Jauna programma latviesu valodas apguvei tīmeklī:  
www.latvianusa.com/content/view/509/1/ 

Angļu valodu  var mācīties bez maksas: 
www.USALearns.org 

Informācija: John Fleischman,  
tālr.: 916-228-2582  

e-pasts: jfleischman@scoe.net 

Pasakas mazi un lieli augu dienu latviešu valodā  
var klausīties: www.pasakas.lv 

 „Kā sasniegt vēlamo svaru”  –   iespējams uzzināt  
Natālijas Lapiņas grāmatā ar tadu pašu nosaukumu 

www.natalijalapina.lv 
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Dokumentārfilmas „Padomju stāsts” autors un režisors Edvīns Šnore  
– Amerikas baltiešu brīvības līgas 2009. gada Brīvības balvas laureāts 

Edvīns Šnore (priekšā vidū) un BAFL valdes locekļi, sēž no kreisās: BAFL prezidente Vija Turjāne un An-
džela Nelsa (BAFL administrātīvā viceprezidente); stāv: Teodors Lilienšteins, Marite Šepika (BAFL vice-
prezidente), dr. Hendriks Līsments, Ivars Mičulis, BAFL prezidents Alnis Briedis, Karls Alsens, Aivars  

Jerumanis, Valdis Pavlovskis, Latvijas goda konsuls Losandželosā Dr. Alfreds Raisters 

Amerikas baltiešu brīvības līgu  (The Baltic Ame-
rican Freedom League, Inc. – BAFL) Losandže-
losā 1981. gadā dibināja polītiski aktīvi igauņi, 
latvieši un lietuvieši ar mērķi atbalstīt Baltijas 
iedzīvotāju cīņu pret padomju okupāciju un palī-
dzēt atgūt neatkarību. BAFL gadiem ilgi infor-
mēja ASV amatpersonas par cilvēktiesību pārkā-
pumiem okupētajās Baltijas valstīs, kultūras ge-
nosīdu, etnisko diskrimināciju, rusifikāciju, ticī-
go vajāšanām.   

BAFL oktōbrī rīko banketu, kuŗā pasniedz 
gadskārtējo Brīvības balvu par kāda individa vai 
organizācijas ievērojamu ieguldījumu neatkarī-
bas veicināšanā. Šoreiz bankets notika vēlāk, 

2010. gada 23. janvārī, jo 2009. gada balvas lau-
erāts Edvīns Šnore, filmas „Padomju stāsts” scē-
nārija autors un režisors oktōbrī nevarēja at-
braukt, viņa ģimenē tieši tai laikā piedzima dēls 
Oskars.  

Banketā ceremonijmeistars bija Losandželosas 
lietuviešu radioraidījumu vadītājs Kēstutis Rei-
vids, lūgšanu teica Sv. Kazimira baznīcas katoļu 
priesteris Kēstutis Kevals, lojālitātes zvērestu 
vadīja BAFL viceprezidente Marite Šepika.  

BAFL prezidente Vija Turjāne, atklājot sarī-
kojumu, apsveica apmeklētājus, pateicās visiem 
par ierašanos un aicināja ar klusuma brīdi piemi-
nēt ilggadējo BAFL atbalstītāju, Lietuvas goda 
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konsulu Losandželosā Vitautu Čekanauski, kas 
aizgāja mūžībā 2009. gada 30. novembrī. 

V. Turjāne īsumā pastāstīja par BAFL pērn 
paveikto. BAFL valde aktīvi pretojās Krievijas 
Federācijas valsts domes mēģinājumiem pieņemt 
t. s. „vēstures falsifikācijas” likumu, lai varētu 
sodīt ikvienu, kas apgalvotu, ka PSRS okupēja 
Baltijas valstis. Tagad presē ziņots, ka dome šo 
likumu  nepieņems daudzo protestu dēļ. Viens no 
BAFL mērķiem ir panākt Krievijas amatpersonu 
publisku atzīšanos, ka Baltijas valstis tika oku-
pētas, kā arī atvainošanos par šo noziedzīgo ak-
tu. BAFL kopā ar citām organizācijām atbalstīja 
un panāca Starptautiskā valūtas fonda piešķīru-
mus Latvijai. Pērn augustā un septembrī nauda 
tika piešķirta, smagās ekonomiskās krizes dēļ šie 
līdzekļi bija ļoti svarīgi. Vēl viens liels panā-
kums pēc piecus gadus ilgām debatēm ir NATO 
aizsardzības plāns Latvijai, Lietuvai un Igaunijai bruņota 
uzbrukuma gadījumā. BAFL jau 2008. gada februārī 
pieņēma rezolūciju, aicinot NATO pasteidzināt šo plānu, 
jo Vašingtonas līguma piektais pants reglamentē kollek-
tīvās aizsardzības principus. Līdz šim NATO aizsardzī-
bas plāns attiecās uz 24 dalībvalstīm, izņemot Baltijas 
valstis. Iespējams, plānošanu turpināt pamudināja Krie-
vijas-Gruzijas kaŗš 2008. gada augustā.  

BAFL kopā ar ASV Baltiešu fondu (US Baltic Foun-
dation) rīkoja pieņemšanu Vašingtonā, pieminot Hitlera-
Staļina nežēlīgā pakta 70. gadadienu. Pieņemšanā pieda-
lījās ASV Kongresa locekļi, ārzemju diplomāti un baltie-
ši, kuŗi dzīvo Vašingtonā, DC, un apkaimē. Runu teica 
vēsturnieks un žurnālists Pols Gobls. Ir svarīgi, lai Ame-
rikā būtu lielāka izpratne par pakta ietekmi uz notiku-
miem Eiropā un visā pasaulē. BAFL valdes locekļi Va-
šingtonā piedalījās arī Baltijas ceļa 20 gadu atceres pasā-
kumos.  

Vija Turjāne piebilda, ka darbu netrūks arī nākotnē. 
Krievijas valdības pārstāvji sākuši sarunas par milzu ka-
ŗakuģu piegādi no Francijas un pat plāno  pirkt tiesības 
būvēt šādus kuģus Krievijā. Šie nodomi rada lielas ba-
žas, un BAFL jau nosūtījusi protesta vēstules ASV pre-
zidentam un NATO vadītājiem, kā arī paredz tikties ar 
Francijas vēstniecības darbiniekiem. 

Sadarbojoties ar Baltijas uzņēmējdarbības fondu, 
BAFL vēlas panākt, lai Baltijas valstis 100% apmērā 
saņemtu iegūtos līdzekļus. 

Nesen Eiropas drošības un sadarbības organizācija 
atzina nacismu un staļinismu par vienlīdzīgi ļauniem un 
23. augustu pasludināja par nacisma un staļinisma upuŗu 
piemiņas dienu. BAFL cer panākt, lai līdzīgu lēmumu 
pieņem arī ASV Kongresā. 

Banketā parādīja filmas „Padomju stāsts” (The 

Soviet Story) sākuma daļu un Edvīns Šnore past-
āstīja, ka, studējot polītiskās zinātnes un pētot 
materiālus archīvos, viņam radusies vēlēšanās 
informēt rietumzemju iedzīvotājus, kuŗiem ir 
maz zināšanu par komūnisma briesmu darbiem. 
Viņš ir gandarīts, jo mērķis sasniegts. Filma ar 
Eiropas Parlamenta atbalstu tapa divu gadu laikā, 
pirms tam apmēram desmit gadu tai vākti materi-
āli vairāku valstu archīvos, arī filmēšana notika 
dažādās valstīs – Krievijā, Ukrainā, Latvijā, Vā-
cijā, Francijā, Beļģijā, Anglijā. Filmas pirmizrā-
de notika 2008. gada 9. aprīlī Eiropas Parlamentā 
Briselē. Tā rādīta daudzās Eiropas valstīs, un par 
to ir labas atsauksmes, jo tajā atspoguļoti notiku-
mi bij. PSRS, intervēti aculiecinieki, disidenti, 
kuŗi piedzīvojuši padomju režīma represijas, un 
vairāki vēstures eksperti. Visas liecības pamato 
archīvu materiāli. 

Dienu iepriekš, 22. janvārī, Edvīns Šnore pie-
dalījās ASV  Fox News Channel  populārajā ziņu prog-
rammā The Glenn Beck Show par „Revolūcināro holo-
kaustu” – komūnismu, tajā tika parādīti arī  filmas The 
Soviet Story fragmenti. Raidījumu  The Glenn Beck 
Show noskatās apmēram  3,8 miljons cilvēku. 

Latvijas goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš 
gādājis, ka 25. janvārī  iznāca jauns The Soviet Story  
tvarts ar uzrakstiem  30 valodās: baltkrievu, bulgāru, 
čechu, dāņu, franču, gruzīnu, igauņu, itaļu, japāņu, ķī-
niešu, krievu, latviešu, lietuviešu, nīderlandiešu, norvē-
ģu, poļu, portugāļu, rumāņu, serbu, slovēņu, somu, spā-
ņu, turku, ukraiņu, ungāru, vācu, vietnamiešu un zvied-
ru. Vairāki tulkotāji tekstu tulkojuši bez jebkādas samak-
sas. Tvartu var pasūtināt:  www.sovietstory.com kā arī 
www.amazon.com  

 Edvīns Šnore 25. janvārī  teica uzrunu Nacionālā 
preses klubā (National Press Club) Vašingtonā,  31. jan-
vārī rīta pusē viņš tikās ar Toronto latviešiem  Latviešu 
centrā, pēcpusdienā  notika viņa filmas izrāde un referāts 
Toronto ukraiņu centrā.  

„Padomju stāsts” 2008. gadā ieguva žūrijas balvu  
Mass Impact Award filmu festivālā Bostonā.  Filma 
2008. un 2009. gadā izrādīta  arī citos filmu festivālos: 
Ļvovā (Ukrainā), Tallinā, Rīgā, Tbilisi, Berlīnē, Sedonā 
(ASV), Prāgā un Vašingtonā, DC.  

Edvīns Šnore 2008. gada 18. novembrī apbalvots ar 
Triju Zvaigžņu ordeni. Igaunijas prezidents 2009. 
gadā viņu apbalvoja ar Māras zemes ordeni.  

Patlaban Edvīns Šnore turpina studijas Latvijas Uni-
versitātē, lai iegūtu doktora gradu. Viņa doktora dis-
ertācija, kas top profesora Antonija Zundas vadībā, būs 
par mākslīgi izraisīto badu Ukrainā aizritējušā gadsimta 
30. gados. Režisors atzina, ka darbs pie filmas „Padomju 
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stāsts” bijis sarežģīts, jo daudzi archīvi ir iznīcināti, citi 
vēl aizvien slēgti septiņām atslēgām. Pētot Vācijas 
Ārlietu ministrijas archīvu materiālus, viņu pār-
steidzis fašisma un padomju plakātu līdzība, it kā 
tos būtu radījis viens mākslinieks, un tajos lie-
totie simboli – sarkanie karogi, sveicienam 
paceltās rokas, soļošana un sasveicināšanās 
veids; gan fašisma, gan komūnisma slavināšanai 
izmantoti skolas audzēkņi. Rietumu pasaulē pa-
domju noziegumi ilgi bija tabu, daudzus gadus 
valdīja mīti, neziņa par dzīvi Padomju Savienībā. 
Nacismu nosoda, komūnismu ne, lai gan Gulaga 
un nacistu koncentrācijas nometnes bija vienlīdz 
nežēlīgas. Otrā pasaules kaŗa laikā krievi un 
amerikāņi bija sabiedrotie, tāpēc Amerikas 
iedzīvotājiem grūti daudz ko saprast, bieži jū-
tama pat nevēlēšanās uzzināt patiesību. 

Krievijā daudzi joprojām pretojas mītu sagrau-
šanai, pat Krievijas prezidents Dmitrijs Medve-
devs apgalvojis, ka E. Šnore filmā cenšas falsifi-
cēt vēsturi. Kremļa vēsturnieks Aleksandrs Djukovs 
savā interneta dienasgrāmatā atzinis, ka pēc divu 
trešdaļu dokumentārās filmas „Padomju stāsts” nos-
katīšanās viņš aiz dusmām salauzis savu zeltīto firmas 
Parker pildspalvu un viņam radusies vēlēšanās nogalināt 
filmas režisoru un aizdedzināt Latvijas vēstniecību.  

Jāpiemin, ka žurnālisti, pildot profesionālos pie-
nākumus, nemitīgi riskē ar savu dzīvību. Starptau-
tiskās organizācijas „Reportieŗi bez robežām”  
(Reporters sans frontières) ģenerālsekretārs Žans Frasuā 
Žilārs paziņoja, ka  2008. gadā nogalināti 76 žurnālisti 

(2008. gadā – 60). Galvenokārt  žurnālisti 2009. gadā 
draudus piedzīvojuši kaŗu un vēlēšanu laikā. Pret žurnā-
listiem pastrādātā vardarbība pirms un pēc vēlēšanām 
novērota valstīs ar vāju demokratiju. 2009. gadā  pieau-
dzis nolaupīto žurnālistu skaits – 33 (2008. gadā – 29), 
kā arī fiziski ietekmēto vai draudus saņēmušo – 1456, 
(2008. gadā – 929).  

Ne mazāk pārsteigumu E. Šnorem sagādājuši krievu 
nacionālisti, kuŗi Maskavā uz ielas sadedzināja viņa at-
tēlu. Žurnālā The Economist  bija lasāms atzinums, ka 
„nacionālistu bandītu sarīkota lelles sadedzināšana 
varētu būt savdabīgs Oskars latviešu režisoram, kuŗa 
mērķis bija parādīt mūsdienu Krievijas aklumu pret Pa-
domju Savienības noziedzīgo vēsturi”.  

Edvīns Šnore par savu pienākumu uzskatījis 
parādīt komūnisma īsto seju un atklāt noziegumu 
slēpējus, kādu Krievijā netrūkst. Krievijas biju-
šais prezidents Vladimirs Putins bija KGB darbi-
nieks, viņa bijušie kollēgas ir kriminālnoziedz-
nieki, tāpēc Krievijā neērti runāt par padomju 
noziegumiem – deportācijām, rusifikāciju, 
kolōnizāciju –,  kuŗi atstājuši dziļas pēdas. Lat-

Foto: Gunta Šķēle 
BAFL prezidenti Vija Turjāne un Aldis Briedis saņēma 

Losandželosas apgabala atzinības rakstu 

Atzinības raksta teksts: With sincere congratu-
lations the Board of Supervisors of the County of 
Los Angeles does hereby join in your celebrati-
on.  Signed by Michael D. Antonovich, Supervi-
sor, 5th District 
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viešus deportēja, bet krievus ieveda, un tagad 
latvieši galvaspilsētā ir minoritāte. 

Pasniedzot Edvīnam Šnorem BAFL Brīvības 
godalgu, prezidente Vija Turjāne piebilda, ka 
daudzi cilvēki pasaulē vēl neapzinās komūnisma 
nodarīto ļaunumu. Virdžīnijā ir piemineklis Otrā 
pasaules kaŗa cīnītājiem, tam līdzās izcilu valsts 
vadītāju statujas, un  blakus Franklinam Rūzvel-
tam novietota Josifa Staļina statuja. Staļins nebi-
ja ievērojams valsts vadītājs, viņš bija slepkava! 
Komūnisti izdarīja noziegumus ne tikai pret indi-
vidiem, bet pret pasaules civīlizāciju un nacionā-
lo kultūru. Šie noziegumi pastrādāti, izraisot ma-
su terroru, dedzinot, pakaŗot, indējot, slīcinot, 
spīdzinot, deportējot, apmelojot, kritizējot, izrai-
sot badu, slimības, iznīcinot īpašumu, liekot da-
rīt piespiedu darbu. Aizritējušā gadsimtā visā pa-
saulē bijuši vismaz 100 miljonu komūnisma upu-
ŗu. Tāpēc ir svarīgi, ka uzņemta filma „Padomju 
stāsts”, kas atklāj patiesību.  

BAFL viceprezidente Marite Šepika E. Šno-

rem pasniedza Losandželosas apgabala godarak-
stu – apsveikumu, pateicību, un godināšanu par 
viņa ierašanos.  

Banketā runāja par nepieciešamību filmu iz-
platīt universitātēs, vēlamību un iespējamību uz-
ņemt mākslas filmu, kuŗā atspoguļotu komūnis-
ma  noziegumus. Ir daudz mākslas filmu par na-
cistu valdīšanas laiku Polijā, Vācijā, Francijā, 
Italijā un citur. E. Šnore atzina, ka Holivudas fil-
mu studijās šādu mākslas filmu tiešām varētu uz-
ņemt, un varbūt kādam rezišoram pat radīsies in-
terese. Viņa paša galvenais projekts patlaban ir 
pabeigt studijas. 

Pēc kāda banketa apmeklētāja izteikumu, ka 
filma uzņemta daudz par vēlu, sacēlās protesta 
vētra. Īpaši iebilda jauni cilvēki, tostarp BAFL 
valdes loceklis Karls Alsens. Viņš teica, ka filma 
ir iespaidīgs mācīblīdzeklis, lai nākamās paau-
dzes, kuŗas nav piedzīvojušas kaŗu, neizdarītu 
tādas pašas kļūdas kā iepriekšējās. Edvīns Šnore 
atvēra logu uz pasauli, kas ilgi bija apslēpta. 

Dzied ansambļa „EJAM!” dalībnieki,  
no kreisās: Edvīns Rūsis, Jūlija Plostniece, Māra Zommere, Artūrs Rūsis 
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Latvijas vēstniecības sadarbībā ar citu valstu diplo-
mātiskajām parstāvībām rīkojušas publiskus filmas sean-
sus Portugālē, Čechijā, Slovēnijā, Japānā, Meksikā, Aus-
trālijā, Somijā, Gruzijā, Luksemburgā, Lielbritanijā, 
ASV un citās valstīs. 

Filmu komentējuši arī Latvijā akreditētie ārvalstu dip-
lomāti. ASV vēstnieks Čārlzs Larsons atzinis  filmu 
„Padomju stāsts” par vērtīgu vēstures apzināšanas darbu, 
un ka tas jāredz pēc iespējas plašākai publikai visā pa-
saulē. 

Čechijas vēstnieks Latvijā Tomāšs Pštross nosauca 
filmu par izcilu, uzsveŗot filmas izglītojošo nozīmi, jo tā 
emōcionāli stāsta par abiem noziedzīgākajiem 20. gad-
simta totālitārajiem režīmiem – vācu nacismu un padom-
ju komūnismu – un to līdzīgumu. Vēstnieks arī uzsvēra, 
ka filmai bijuši lieli panākumi Prāgā. 

Koncertprogrammu bija sagatavojis ansamblis 
„EJAM!” (tā nosaukumu veido dalībnieku kristī-
to vārdu pirmie burti) – Edvīns Rūsis, Jūlija 
Plostniece, Artūrs Rūsis, Māra Zommere. Viņi 
dziedāja latviešu tautasdziesmas, komponistu  
Imanta Kalniņa un Brigitas Ritmanes dziesmas, 
kuŗās paustas ilgas pēc brīvības, tostarp „Manai 
tautai” ar Andŗa Ritmaņa tekstu, kā arī Boba Di-
lana (Bob Dylan), Džuvelas (Jewel) un Džeimsa Tei-
lora (James Taylor)  dziesmas angļu valodā. 

Banketā ieradās apmēram 150 apmeklētāju. 
Četras himnas – ASV, Igaunijas, Latvijas un Lie-
tuvas –, klavieŗpavadījumu spēlējot Laurai Rok-
pelnei Mičulei, banketa beigās skanēja iedvesmī-
gi un ar īpašu saviļņojumu. 

Daudzi vēlējās ar Edvīnu Šnori nofotografē-
ties, izveidojās pat pagaŗa rinda, lai iegūtu viņa 
autografu uz tvarta „Padomju stāsts” vāka. 

Izrādās, ka Dziesma Tetere un Ēdvīns Šnore ir 
skolasbiedri, abi kopā mācījušies no 1. līdz 12. kla-
sei. Edvīns humānitārā novirziena klasē, kur apguvis 
valodas, vēsturi, literātūru, Dziesma toties pievērsusies 
eksaktajām zinībām – matēmatikai, ķīmijai, fizikai. Abi 
1992. gada jūnijā beiguši Rīgas angļu ģimnaziju, bijušo 
Rīgas 4. vidusskolu). Viņiem tikties bija īpašs prieks. 
Abi  pēc vidusskolas beigšanas daudz sasnieguši. 

BAFL prezidents Alnis Briedis aicināja pie-
vienoties līgas atbalstītājiem vai kļūt par līgas 
biedru. Ikviens tiek pieņemts neatkarīgi no rases, 
tautības, konfesijas, dzimuma, ģimenes un vese-
lības stāvokļa, dzīvesvietas.  

BAFL nozīme kopš dibināšanas nav mazināju-
sies. Informācija par BAFL atrodama mājaslapā: 
http://www.bafl.com 

Astra Moora 

Aivars Vallis šogad 17. janvārī ģimenes un draugu 
pulkā svinēja savu 80. dzimumdienu. Apsveicēju vidū 
bija tuvākie radi: māsa un brālis, meita  Ilze un dēls 
Verners, trīs mazbērni un citi piederīgie. 

Aivars pārcēlās uz Losandželosu 1958. gadā pēc 
Georgia Institute of Technology beigšanas Atlantā. 
Ilgus gadus Aivars strādāja uzņēmumā Thompson 
Ramo Wooldridge Inc., konstruējot novērošanas 
satelītus. Viņš bija arī viens no latviešu nama 
cēlējiem un atbalstītājiem. Ir korporācijas Beveronia 
filistrs. 

Aivara dzimtās mājas atrodas Kurzemē netālu no 
Aizputes. Aivara māsīca  Daiga strādā par skolotāju  
Aizputes vidusskolā, tāpēc savā jubilejā Aivars Vallis 
nolēma ziedot  skolai  Power Point projektora iegā-
dei..  

Apsveicam! 

DK LB biedru gadskārtējā pilnsapulce  
14. martā plkst. 12.30 latviešu nama otrā 

stāvā Ināras un Alfona Reina piemiņas istabā  
      Darba kārta: 

Sapulces vadības vēlēšanas; 
2009. g.ada pilnsapulces protokola nolasīšana; 
Priekšnieka ziņojums par darbību 2009. gadā; 
Kasieres pārskats par 2009. gadu; 
Revīzijas komisijas ziņojums; 
DKLB 2010. gada budžeta pieņemšana; 
Valdes locekļu un revīzijas komisijas vēlēšanas; 
Dažādi jautājumi.      
Visi DK LB biedri sirsnīgi aicināti ierasties! 
Būs kafijas galds. 

DKLB valde 
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Rietumkrasta latviešu izglītības centrā no 29. decem-
bŗa līdz 2. janvārim latviešu ģimenes pulcējās ziemas 
saietā ar vecgada balli „Sapnis sniegotā mežā”.  

Pirms ierašanās uzzinājām, ka centra meiteņu mītnēs  
pārplīsusi ūdenscaurule.  Izpalīdzīgie un strādīgie draugi 
Kārlis Grendze un Arnis Lūsis daudzas stundas cauruli 
laboja un žāvēja paklājus. Bija arī jālabo siena, kur iz-
veidojies plīsums,  un izžāvētie paklāji jānovieto atpakaļ 
istabās.  Rīkotājiem strādājot kopā ar nometnes apsaim-
niekotājiem, viss tika paveikts laikus, un nometne bija 
gatava uzņemt viesus.  

Tālo ceļu no Losandželosas bija mērojuši krietns ba-
riņš latviešu. Pirmie nometnē vēlā 28. decembŗa naktī 
ieradās saieta rīkotāji: Staško ğimene (Andra, Kaija, 
Markus un Pēteris) un Teteru ğimene (Dziesma, Annija 
un Ēriks). Nākamās dienās viņiem pievienojās Ilze un 
Adele Nagaines, Edvīns un Tamāra Rūši, Artūrs Rūsis ar 
draudzeni Žizeli un Aija, Daina, Laila, Dace un Eduards 
Reimaņi. Dace un Edis nometnē svinēja savu laulības 
jubileju, tātad svinēšanu netrūka.  

Pa dienu bija gan rotaļas, gan dziedāšana un dejošana, 
gan vienkārša pasēršana kamīntelpā, spēlējot galda spē-
les. Vecgada vakars pienāca nemanot, zāle bija izrotāta 
ar kritušo koku zariem, kuŗus rīkotāji lietū, brienot pa 
dubļiem, bija atnesuši no ezermals brikšņiem un meža. 
Zāle patiesi atgadināja apsnigušu mežu. Kad pierima 
trauku šķindas un lielā pīrāgu cepšana bija beigusies, 
laiks bija posties gadu mijas sagaidīšanai.  

Uz balli viesi ieradās smalkos tērpos, balle labi izde-
vās, tajā valdīja jauka gaisotne un kopības sajūta. Vie-
siem piedāvāja siltas vakariņas, bija bagātīgs uzkodu 
galds, uz kuŗa netrūka pašmāju kupināta laša un pelēko 
zirņu. Pelēkos zirņus viesi paspēja apēst pirms pusnakts, 
tā kā pēc ticējuma nākamam gadam vajadzētu būt veik-
smes pilnam un bez asarām! 

Laimes liešana un izlieto priekšmetu ēnas lasījumi, 
protams, bija visjautrākās nodarbības, jo kuŗš gan nevē-
las ieskatīties nākotne, ja tāda iespēja dota! Šīs nodarbī-
bas turpinājās vairākas stundas un, kad pieaugušie pagu-
ra, izlieto laimes simbolu tulkošanu  pārņēma bērni un 
jaunieši. Pusnaktī trokšņu netrūka, tika samīdīti baloni, 
izšautas mazās raķetes, visi cits citam vēlēja laimes. Ko-
pā ar nofotografējāmies, un Edvīns Rūsis diriğēja dzies-
mu „Gaismas pils” – skanēja neticami labi, latvieši taču 
ir dziedātājtauta... 2010. gads bija sagadīts godam, un 
vakara vadītājs un diskžokejs Artūrs Rūsis turpināja spē-
let deju mūziku līdz pat pulksten pieciem no rīta. 

1. janvārī atkal lija lietus, bet tas mūs nemaz netrau-
cēja. Tika nolemts ārā spēlēt „karoga zagšanu”, un tika 
izveidotas divas vienības: vienā pieaugušie, otrā bērni un 
jaunieši. Lietus lija ne pa jokam, izmirkām gandrīz vai 
līdz ādai, taču tas nemazināja vēlēšanos spēlēt un uzva-
rēt... Uzvarēja jauniesi, mēs, pieaugušie bijām tikai slap-
ji un bez uzvaras. Nešaubīgi varam apgalvot, ka šīs bija 
neticami jaukas dienas  kopā ar ģimenēm: meža vidū, 
bez kabatas tālruņiem un tīmekļa – tāds miers!  

„Sapnis sniegotā mežā” Rietumkrasta latviešu izglītības centrā 
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Protams, viss kādreiz beidzas, arī nometne tika slēgta 
un mums, losandželosiešiem, tāls ceļš uz mājām. Kalnu 
ceļi Oregonā bija atvērti un nebija sniega, tātad laikap-
stākļi  autobraucējiem labvēlīgi. Mēs pateicāmies darba 
rūķiem, kuŗi  mums palīdzēja, lai saiets un balle varētu 
noritēt bez kavēkļiem. Īpaša pateicība mūsu Sietlas drau-
giem, kuŗi slēdza nometni, lai mēs, losandželosieši, va-
rētu laikus doties mājup. 

Laimīgu 2010. gadu visiem vēlot, 
Andra Staško un Dziesma Tetere 

  
„Sapnis sniegotā mežā” mums sākas ar gaŗu, daudzu 

stundu braucienu. Mūsu ğimene (māmiņa, brālis, tētis un 
es) izbraucām no mājas jau pulksten četros no rīta, cerē-
dami nokļut nometnē pirms nākamās dienas rītausmas. 
Pa ceļam klausījamies mūziku un lasījam grāmatas. Ir 
jauki ceļot kopā ar ģimeni. Vienlaikus ar mums brauca 
Teteru ģimene, mēs ar viņiem bieži sazvanījāmies. Pēc-
pusdienā apstājāmies un kopā paēdām pusdienas. Izglītī-
bas centrā nokļuvām tikai divos no rīta. Viss, ko vien 
tobrīd vēlējāmies, bija ielīst guļammaisā un saldi aiz-
migt. 

Nākamās divas dienas mēs, Teteru ğimene, Kārlis 

Grendze un Arnis Lūsis nometnē bijām vienīgie. Mums 
darbu netrūka, jo bija jāgatavojas viesu atbraukšanai. 
Katru rītu visi gājām pastaigā ap ezeru, kuŗā mājoja pīles 
un trīs skaisti gulbji. Mazliet uzsniga, taču sniegs ātri 
nokusa, jo lietus lija katru dienu. Dziesma vienu vakaru 
mums mācīja cept pīrāgus. Mans tētis tagad noteikti zina 
visos sīkumos, cik daudz darba vajadzīgs un cik ilgs 
laiks paiet, kamēr izcep 400 pīrāgu! 

Viesi sāka ierasties 30. decembrī, visi bija priecīgi 
cits citu redzēt. Vakaru pavadījam kamīntelpā, spēlējot 
spēles. Vecgada vakars pienāca pavisam ātri, ieradušies 
viesi vēl palīdzēja dekorēt zāli. Balle bija lieliska, ar la-
bu ēdienu, laimes liešanu un milzīgu torti pusnaktī ar 
uzrakstu „Laimīgu Jauno gadu!” 

Jaungada pirmajā dienā visi bijām noguruši, taču no-
lēmām spēlēt „karoga zagšanu”, un ie bija lieli prieki 
visiem. Mūsu (jauniešu) vienība uzvarēja! Biju ļoti prie-
cīga par šo jauko saietu, priecājos, ka tur bija ne tikai 
mana ģimene, bet arī manas labākās draudzenes.  

Atpakaļceļā iegriezāmies Sanfrancisko apciemot ma-
nu mazo brālēnu Krišjānīti, pēc tam devāmies mājup.  
Jaukās ziemas brīvdienas bija gandrīz beigušas.  

Kaija Staško (13 gadu) 

Pēc rotaļas „karoga zagšana” 
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Nodibināta Kalifornijas novusa līga 

16. janvārī  tika nodibināta Kalifornijas novusa līga, 
kuŗā ir sešas vienības – trīs Losandželosā, trīs Orange 
County; būs arī spēlātāji no Sandiego, kuŗi iekļausies 
vienā no  Orange County  vienībām. Iespējams, ka jau 
tuvākajā nākotnē viņiem būs pašiem sava vienība, jo 
spēlēt viņi prot. Vienības sezonā tiksies katra ar katru, 
līdz noskaidrosies Orange County stiprākā vienība un 
Losandželosas stiprākā vienība, kuŗas tad sezonas beigās 
(decembrī) cīnīsies par meistara nosaukumu. Katrā vie-
nībā var būt 5-7 spēlētāji, spēles notiks reizi divos mēne-
šos. Katrai vienībai jāsameklē telpas, jāgādā, lai būtu 
piemērots apgaismojums un vismaz viens galds; ja kādai 
vienībai nav telpu sacensībām, tās var rīkot latviešu na-
mā. Jānis Taube jaunākais piedāvā šādu iespēju, ja pie-
sakās nedēļu vai divas iepriekš. Līgas dibināšanas sarī-
kojuma beigās sportisti nodziedāja  komponistes Brigitas 
Ritmanes Džeimsones komponēto „Novusa himnu” ar 
Andŗa Ritmaņa vārdiem. Daži sportisti dziedot turēja 

roku uz sirds gluži kā olimpiskajās spēlēs. Dibināšanas 
sapulci vadīja Mārtiņš Leikarts un izskaidroja spēlētā-
jiem sacīkšu noteikumus u. tml. Katrai vienībai tika ie-
vēlēts kapteinis, kuŗa uzdevums veikt vienības organizā-
torisko darbu. Katrai vienībai spēlētāji paši izdomās no-
saukumu, katrai vienībai būs vienādi tērpi (krekliņš ar 
vienības un līgas simboliku). Katra vienība aizpildīs  
pieteikuma anketas, uzrādot spēlētāju skaitu un informā-
ciju, kur var ar viņiem sazināties un paziņot jaunumus. 
Spēļu rezultāti pēc katras spēļu kārtas tiks atspoguļoti 
mājaslapā: www.novussusa.com, kur varēs apskatīt gan 
vienības veikumu, gan katra spēlētāja  individuālo sa-
sniegumu. Katras vienības dalības maksa sezonā ir 100 
dolaru, vienalga, vai vienībā ir četri vai vairāk spēlētā-
ju. Novusa vienības dibināt ieteica ilggadējais novusa 
spēlētājs Vilnis Auziņš. Latvieši ne visai čakli ierodas uz 
individuālajām sacīkstēm, bet tagad būs vienības gars! 
Paldies Vilnim par šo lielisko ideju. Līgai būs arī  Ainā-

Foto: Gunta Šķēle 
Daļa jaunās Kalifornijas novusa līgas locekļu. Priekšā no kreisās: Dainis Kalniņš un Jānis Taube jaunākais; 

otrā rindā: Vita Šulsteika, Tonijs Lujāns, Jānis Daugavietis, Francis Dižgalvis, Pegija Taube,  
Valdis Volkovskis, Pēteris Staško, Vilnis Auziņš, Aldis Rauda, Sandra Gulbe-Puķēna; aizmugurē: Mārtiņš 

Leikarts, Vadims Puķēns, Atis Blāķis, Oskars Savickis, Imants Leitis, Ilmārs Kaņķis, Dāvis Kaņeps 
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LATVIEŠU NAMA PĀRVALDEI 
  
Atbalstot latviešu namu, nosūtu Nama kluba bied-

ru naudu par 2010. gadu……………….…....$50.00 

Nosūtu ziedojumu nama uzturēšanai……... $.........  

                                     Kopā: $.........  

Uzvārds, vārds un adrese: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Tālr.:______________________________________ 

El. pasts: ___________________________________ 

Čeki izrakstāmi ar norādi: 
Latvian Ev. Luth. Church – Community Center   
un nosūtāmi: Latvian Community Center 
1955 Riverside Drive  Los Angeles, CA 90039-3704 

ra Treigūta vārdā nosaukta snaipeŗa trofeja. Patlaban 
Ainārs dzīvo un strādā Atlantā, kur ir amerikāņu hokeja 
vienības masieris. Viņš bija  uzvarētājs vienā no pirma-
jiem Losandželosas novusa turnīriem.  

Līgā spēlē ne tikai latvieši, pieteikušies arī citu tautī-
bu pārstāvji.  

Novusa turnīri Losandželosā notiek kopš 2003. gada, 
caurmērā četri turnīri gadā. Palīdzēsim arī citās pavalstīs 
un pilsētās tiem, kuŗi vēlas spēlēt novusu, izveidot vienī-
bas vai grupas, paskaidrosim, kā labāk visu organizēt. 
Par Kalifornijas novusa līgu interesi jau izrādījuši  novu-
sa spēlētāji Vācijā un vēlas atbraukt uz sacensībām. 

Pieteikties novusa līgā par dalībnieku var, zvanot Jā-
nim Daugavietim, tālr.: 949-290-3122  vai arī aizpildot 
pieteikuma anketu novusa mājaslapā. Ikviens, kas vēlas 
un ir gatavs ievērot līgas noteikumus, aicināts nākt spē-
lēt un ir laipni gaidīts.    

 

Kalifornijas novusa līgas Losandželosas vienības: 
1. Mārtiņš Leikarts, Dainis Kalniņš, Aija Kalniņa, 

Dāvis Kaņeps, Artūrs Rūsis, Ainis Briedis; 
 2. Vadims Puķēns, Eduards Reimanis, Dace Reima-

ne, Pegija Taube Kalniņa, Valdis Volkovskis, Vita Šul-
steika; 

 3. Aldis Rauda, Vilnis Auziņš, Pēteris Staško, Imants 
Leitis, Valdis Dičs. 

 

  Kalifornijas novusa līgas Orange County vienī-
bas:   

1. Oskars Savickis, Atis Blāķis, Ilmārs Kaņķis, Bar-
teks Paneks, Viktors Baltusis, Dāvids Arbuzovs; 

2. Aigars Kvists, Evita Kvista, Jānis Legzdiņš, Tonijs 
Lujāns  (kā arī viens vai divi spēlētāji no Sandiego;  

3. Jānis Daugavietis, Džimmijs van Dikshorns, Inuta 
Čakāne, Francis Dižgalvis.   

Foto: Gunta Šķēle 
Mārtiņš Leikarts Kalifornijas novusa līgas dibināša-

nas sanāksmē skaidro sacīkšu noteikumus 
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Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojums Losandželosas latviešu skolā 
Baznīcā 31. janvārī pēc nākamās Losandželosas sko-

las audzēknes Adelīnas Elzas Blāķes kristībām vēl noti-
ka mielošanās ar kristību kliņģeri, kad nama zālē jau sā-
kās Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojums. Šoreiz 
katras klases audzēkņi pastāstīja, ko viņi mācās un ko 
iemācījušies. 

Bērnudārza audzēkņi skolotājas Ineses Teteres vadībā 
parādīja, kā viņi mācās burtus un nosauca  vārdus, kuŗu 
sākumburts bija uzrakstīts uz lielākas papīra lapas; no 
kreisās:Niels Makaulifs (McAuliffe), Vilis Zaķis, Sebas-
tians Jerumanis,  Aleks Zaķis, Henrijs Gulbis,  Abigeila 
Erringtona. Bērnudārzā strādā arī Diāna Zaķe. 

1. klases audzēknes, no kreisās: Elza Brecko, Gabriela 
Damroze, Mia Trapse un Ella Makaulife nodziedāja 
dziesmiņu no animācijas filmas „Neparastie rīdzinieki”. 
Šīs klases skolēnus māca Benita Trapse un Nora Mičule. 

2. klases audzēkņi iepazīst latvju zīmes, tostarp  Dieva 
zīmi, un sarīkojumā (no kreisās) Annija Tetere, Aija 
Reimane, Lidija Matīsa un Ance Trapse deklamēja tau-
tasdziesmas par Dieviņu, ko iemācījušās skolotājas Ilzes 
Nagaines vadībā. 
Nebija  ieradušies: Krista Hadada, Liāna Berkolda, Kat-
rīna Lī (Lee) un Markus Lī.  
Šīs klases skolēnus māca arī Rudīte Godfreja. 

5. klases audzēkņi Daina Reimane un Miķelis Matīss 
(nav Dāvja Berkolda)  no 5. klases literātūras grāmatas 
lasīja teiku par Zilo kalnu. 
Skolēnus māca Inguna Galviņa un Pēteris Staško. 
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7. klases audzēkņi, no la-
bās: Otto Sveņķis, Laila 
Reimane, Tomass Godfrejs, 
Kaija Staško un Adele Na-
gaine pastāstīja, ko jaunu 
un interesantu uzzinājuši, 
lasot apgāda Zvaigznes 
ABC serijā „Latvijas mazā 
enciklopēdija” izdoto Mār-
tiņa Kuplā grāmatu 
„Latvieša sēta”. 
7. klasi māca skolotāja Ru-
dīte Godfreja (attēlā pirmā 
no kreisās) un Dziesma Te-
tere  

 
8. klases audzēkņi (visi 

skolā mācās kopš bērnu-
dārza vecuma), no kreisās: 
Rikijs Teteris, Aurora 
Zemjāne un Lāra Tolka 
bija uzrakstījuši savus ie-
spaidus par Rūdolfa Blau-
maņa noveli „Nāves ēnā”.  

8. klasē mācās arī Alek-
sandrs Berkolds, bet viņam 
todien bija sporta sacensī-
bas amerikāņu skolā.  

Šīs klases audzēkņus 
māca Pēteris Staško un 
Ilze Nagaine. 

 

Skolā ir vēl  latviešu valodas klase; tajā  Ingunas Gal-
viņas un Noras Mičules vadībā mācās Alise Jurkevica, 
Džeimija Giba (Jamie Gibas) un Laila Gnerlicha. Meite-
nes bija gatavojušās, bet neviena neieradās. Nevar taču 
būt, ka viņas nobijās? 

Sarīkojumu vadīja Inguna Galviņa, Ilze Nagaine sko-
lēniem pastāstīja, kā pirms 75 gadiem radās  „Draudzī-
gais aicinājums” un  par tā nezūdošo nozīmi līdz pat 
mūsdienām. Latviešu skolas skolēni ir nākamie Dienvid-
kalifornijas latviešu biedrības biedri,  latviešu nama dar-
binieki un apsaimniekotāji.   

Skolas saimi apsveica DK Latviešu biedrības priekš-
nieks Ivars Mičulis un pasniedza 500 dolaru čeku. DV 
apvienības priekšnieks Teodors Lilienšteins skolai dāvi-
nāja Raivja Dzintara grāmatu „Pozitīvais nacionālisms” 
un  čeku par $500; baznīcas dāmu komiteja –  $100.  

Ilze Nagaine ziņoja, ka skolas ilggadējais vēstures 
skolotājs Kārlis Kalējs sarakstījis skolas vēsturi, šo grā-
matu, ko papildina dažādi interesanti pielikumi – prog-
rammas, attēli, zīmējumi, nodos iesiet. Paldies mūsu ar-
chīvāram Kārlim Kalējam par šo ievērojamo veikumu. 
Diemžēl viņš bija saslimis ar vējabakām un nevarēja  
ierasties. Sarīkojuma beigās skolēni visiem skolotājiem 
pasniedza vienu sarkanu un vienu baltu rozi.  

Baznīcas dāmu komitejas pārstāves bija izvārījušas 
zivju, grūbu un zirņu viru un devīgi cienāja apmeklētā-
jus. Dziesmu Teteri apsveica dzimumdienā un dāvināja 
torti, ko tūlīt sagrieza un deva visiem nogaršot.  

Todien notika arī deju kopas „Pērkonītis” mēģinā-
jums, ko varējām noskatīties. Kārtējo reizi pārliecinā-
jāmies,  ka Dziesma ir ļoti stingra deju skolotāja, viņa 
lūdza apmeklētājus skaļi nesarunāties, jo citādi dejotāji 
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Galerija Baltic Crossroads 
3929 Fountain Ave,  

Los Angeles, CA 90029 
Tālr.: 323-664-6216;  818-653-9961 

Luciāna Nukšas atmiņu stāsts 
Gala sākums 

Bija pienācis 1940. gada  jūnijs. Dzīve šķietami ritēja 
kā katru gadu šai laikā. Visi bija aizņemti ar pavasaŗa 
darbiem. Taču šis pavasaris bija atšķirīgs ar dažiem šķie-
tami nenozīmīgiem notikumiem. Pildā paklīda valodas, 
ka uz Krieviju aizbēdzis Baldaču sādžā dzīvojošais foto-
grafs Nikolajs Vonda. Pildas virskārtībnieka iecirknī „uz 
pārrunām” tika izsaukts Viktors Berņickis, kas tai laikā 
bija atbraucis vasaras brīvlaikā no Rīgas.  Aizsargiem 
bija jāapsargā tilts, jo bija sagaidāma padomju armijas 
pārvietošanās uz savām kaŗabazēm. Esot saņemtas ziņas, 
ka vietējie komūnisti gatavojas kādai  provokācijai pret 
padomju armiju, lai tādā veidā rastos oficiāls iemesls 
okupēt Latviju.   

Kādu dienu, būdams Ludzā, mans tēvs bija saticis 
savu draugu un manu krusttēvu Nikolaju Viktoroviču 
Žukovu. Viņš pastāstīja, ka  Krievijā gar visu robežu 
koncentrē padomju armiju. Noteikts bez vajadzības pie-
robežas joslā neuzturēties formastērpos, lai nenotiktu 
kāds pārpratums un krievu  valdība neiztulkotu to kā 
„gatavošanos uzbrukumam Padomju Krievijai”. Un pats 
galvenais – būt disciplīnētiem, izvairīties no jebkādiem 
konfliktiem un nekādā gadījumā nepāriet valsts robe-
žu. Jebkuŗš robežas aizskārums varētu būt  iztulkots kā 
„iebrukums PSRS”. Pats Nikolajs Žukovs bija satraukts 
un atvadoties noteica, ka diezin kad iznāks satikties. Jā, 
viņš zināja patieso stāvokli. 

Pagāja vēl dažas dienas. Pagasta valdē pienāca pazi-
ņojums, ka valsts prezidents gatavojas doties braucienā 
pa Latgali. Ieradīšoties arī Pildas pagastā. Bija norādīts 
sakopt apkārtni un pagastam nodrošināt labu zirgu, pajū-
gu un vedēju. „Ko!” iesaucās pagastnieki, „vai tad prezi-
dents nebrauks ar automobili adjutanta un aizsargu pava-
dībā?” Nē, bija atbilde. Prezidenta kungs ievēro „taupī-
bu”. Par taupību toreiz tika daudz runāts. Pat uz vēstu-
lēm uzspieda speciālu zīmogu: „Taupība nenozīmē ba-
gātību, bet ir līdzeklis pret nabadzību.” Par prezidenta 
drošību sprieda, ka mums ir aizsargu pulki un nodaļas, 
lai par to gādātu. Bija arī noteikts, ka prezidenta sagaidī-
šanā un apsveikšanā aktīvi jāpiedalās aizsargiem, maz-
pulkiem un vispār jaunatnei, jo viņš ir liels jaunatnes 
draugs. Jāpiedalās arī labākiem pagasta zemniekiem. 
Vienlaikus  mazpulku vadītājai (mātei) pienāca raksts, 
kuŗā bija norādīts sakopt mazpulku lauciņus. Ja kāds nav 
pienācīgi sakopts, tad jāizrauj baltzaļie mietiņi. Norādīja 
pēc iespējas visiem ierasties formastērpos. Meitenes var 
vilkt tautastērpus. Ja prezidents uzsauks: „Sveiki, maz-
pulki!”, tad jāsauc: „Esi sveiks!” Ja uzsauks: „Audziet 
lieli!”, tad jāsauc „Augsim Latvijai!” Tā gaidāmais pre-
zidenta apciemojums sagādāja gan rūpes, gan satrauku-

nevar sadzirdēt mūziku. Stāsta, ka pēc kāda mēģinājuma 
Ivara Mičuļa krekls bijis caurcaurēm slapjš, it kā tikko 
izņemts no veļas mazgājamās mašīnas. Kopš tās reizes 
viņš mēģiinājumos vairs nav redzēts... 

Latviešu namā atkal bija aizvadīta skaista, notiku-
miem bagāta svētdiena. 

DK latviešu ev. lut. baznīcas dāmu komitejas locekles, 
no kreisās: Daina Ābele, Liene Linde un Tamāra Rūse ar 
ļoti gardām virām dāsni pildīja izsalkušo Draudzīgā aici-
nājuma atceres sarīkojuma apmeklētāju šķīvjus. Ikviens, 
šķīvi tukšu izēdis, devās to piepildīt no jauna un lūdza 
iedot viras recepti. Daži gan brīnījās – vai tad virai arī ir 
recepte? Samet tik katlā visu, kas palicis pāri, un vira 
garava! Tā tomēr vis neesot. 

Andra Staško (pa kreisi) pasniedza Dziesmai Teterei 
dzimumdienas torti, un „Daudz baltu dieniņu…” 

skanēja skaļi un sirsnīgi 
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mu. Tomēr katrs klusībā pie sevis cerēja, ka prezidents 
viņu īpaši ievēros. Visi zināja, ka pezidents ir taupīgs, 
bet ne skops. Izbraucienos prezidentam līdzi vienmēr 
bija kāda medaļa, ko varēja kārt pie krūtīm vai glabāt uz 
kumodes.                            

Prezidents neatbrauca. Runāja, ka iespējams, viņš at-
brauks pēc Dziesmu svētkiem Daugavpilī. Taču prezi-
dents neatbrauca ne pirms Dziesmu svētkiem, ne arī pēc. 
Pat uz Daugavpili Dziesmu svētku laikā neatbrauca.  
Neatbrauca nekad. 

Latvijā sākās drāmatiski notikumi. Taču pirms tam, 
lai paceltu „cīņas sparu” un „kaujas garu”, Latgales no-
vadā sāka izrādīt patriotiska satura filmu „Lāčplēsis”. Tā 
bija viena no tā laika filmām par atbrīvošanas kaŗu. Mē-
mā filma. Kinomechaniķis skaļi stāstīja saturu. Bezmak-
sas, tāpēc arī sanāca daudz skatītāju. Gandrīz visi Rancā-
nu sādžas krievi. Arī skolēni gandrīz visi. Solīja, ja būs 
skatītāji, tad filmu izrādīs atkārtoti. Mēs, skolas puikas, 
palikām arī uz atkārtoto izrādi. Mums šī filma ļoti pati-
ka. Mana māte, kas noskatījās šo filmu, bija noskaņota 
skeptiski: „Baro suni, kad vilks jau aitu aplokā!”  Ar to 
viņa gribēja teikt, ka viss jau par vēlu. Kur palika mūsu 
triju Baltijas valstu militārā savienība? Vai Ulmanim 
vajadzēja tik asi vērsties pret vācu repatriantiem? Viņa 
teiciens „lai brauc uz neatgriešanos” nekādi neveicināja 
latviešu un vāciešu draudzību. Vācieši bija izglītotākā un 
kultūrālākā Latvijas iedzīvotāju daļa. Kad kuģis ar vācu 
repatriantiem atstāja Daugavmalu, vācieši trīs reizēs pēc 
kārtas nodziedāja: „Dievs, svētī Latviju!”.  Bet mūsu 
Latvijas krievi? Cik starp viņiem nav tādu, kas neprata 
latviešu valodu! Vai viņi mums grūtā brīdī palīdzēs? Tā 
laika notikumu norise rādīja, ka tādu palīgu bija ļoti 
maz. Vispareizākie dati bija Latvijas statistikas pārval-

des informācijā: Krievu un baltkrievu: 288 000, no tiem 
– 18 Lāčplēša kaŗa ordeņu kavalieŗu; vāciešu: 60 000,  
no tiem –  47 LKOK. 

Kādu rītu 1940. gada jūnijā dzirdēju, ka vecāki kaut 
ko enerģiski pārrunāja. Prasīju, kas par lietu? Tēvs atbil-
dēja, ka nupat pa radio paziņots, esot noticis uzbrukums 
latviešu robžsargu kordonam Abrenes pusē. Nošauti ro-
bežsargi un civīliedzīvotāji. Ap 30 cilvēku aizdzīti pāri 
robežai. Neko sīkāk radio neziņoja. Netika teikts, kas 
bija uzbrucēji, taču tas bija skaidrs tāpat. Arī mans tēvs 
tūlīt izteica savu viedokli. Uzbrukums noticis, lai Latvi-
jai uzveltu atbildību par okupāciju un pasaulei iestāstītu, 
ka latvieši pirmie uzbrukuši. Zinot, ka var notikt izmek-
lēšana, kuŗā var piedalīties arī ārzemnieki, un lai nekas 
nebūtu zināms, visi, kuŗi notikuma laikā bija klāt, aizdzī-
ti pāri robežai (lai nebūtu liecinieku), un otrs papildus 
iemesls varētu būt arī, ka, dzenot pāri robežai civīliedzī-
votājus,  robežsargi varbūt „neizturētu” un dzītos pakaļ 
aizvestajiem, mēģinot atbrīvot. Viņus tad varētu apšaut, 
bet  visiem avīžu korespondentiem iestāstīt, ka latviešu 
robežsargi pirmie iebrukuši Krievijā. Taču tā nenotika. 
Latviešu robežsargi bija disciplīnēti un uz provokācijām 
neatbildēja. Izmeklēšana ģenerāļa Ludviga Bolšteina 
vadībā gan notika, turklāt ļoti rūpīga, tomēr izmeklēša-
nas rezultāti nekur tālāk netika virzīti un kopā ar citiem 
dokumentiem nodoti Latvijas archīvā, kur tie pusgadu-
simtu  tā arī nogulēja. Nevienu reizi komūnistu vēstur-
nieki tos nav pētījuši. Toreizējā gļēvā un nodevīgā  Au-
gusta Kirchenšteina „tautas” valdība visu uzņēmās uz 
sevi. Arī rietumvalstis, kuŗas mēs līdz tam laikam uzska-
tījām par „sabiedrotajiem”, par mums nelikās ne zinis. 
Redzot, ka neviens Latviju nedomā aizstāvēt, Krievija 
visrupjākā kārtā Latviju okupēja.              

■ Mēļo, ka tie, kuŗi savus vārdus kopējai nama Ziem-
svētku kartei iesūta ar novēlošanos, darot to tīšām, lai 
viņus vairāk ievērotu…  

■ BAFL banketā šoreiz nepienesa ēdienu pie gal-
diem, bet  to varēja paņemt paši, izstāvot gan pagaŗu rin-
du. Diemžēl tie, kuŗi bija rindas galā, vairs nedabūja ne-
vienu gaļas bumbiņu. Redzēts, ka kāds lietuvietis paņē-
mis kādas septiņas bumbiņas! Trauku mazgātāji stāstīja, 
ka uz vairākiem šķīvjiem gaļa un zivis bija atstāti, Ingu-
na Galviņa šo to aiznesa kaķiem, kuŗi, protams, bija 
priecīgi, visu apēda un vēl aplaizījās.  Jau agrāk novē-
rots, ka sarīkojumos viens otrs uz šķīvja uzliek vairāk, 
nekā var apēst. Nav taču uzreiz jāpiekrauj šķīvis ar kau-
dzi, ikvienam ir iespēja aiziet atkārtoti paņemt ēdienu, ja 
vēl vēlas, jo sarīkojumos ir laika diezgan, turklāt kājas 
der arī izlocīt un pēc tam var pat ieēst vairāk. 

■ Lietusgāzes šosezon bijušas diezgan negantas, ska-
toties ļaika ziņas televīzijā, nemitīgi bija jādomā par lat-
viešiem, kuŗi dzīvo tuvu kalniem, īpaši  Lakaņadas  un 
Lakrescentas apkaimē, kur bija ugunsgrēki.  

Kārlis Kalējs pastāstīja, ka pusgada laikā bijusi pavē-
le evakuēties piecas reizes. Pāris naktis viņš un Klitija 
pavadījusi Glendāles Civic Auditorium telpās, kur biju-
šas gultas un segas. Uz jautājumu, ko darījis, Kārlis at-
bildēja, ka risinājis sudoku mīklas. Kāda laipna jauniete 
viņam atnesusi veselu sudoku mīklu grāmatu, no tās vi-
sas nemaz nepaspējis atrisināt.  

Pēdējo reizi nebijis jāevakuējas, tikai saņemts rīko-
jums sagatavoties. Pēc tam nolijis tikai 0,1 colla. Naktī 
gan lijis pamatīgi, vairāk nekā četras collas. Kārlis no 
rīta bijis pārsteigts, klausoties televīzijas ziņas un skato-
ties, ko rāda  viņa bijusī skolniece Indra Pētersone.  

Redzēts, dzirdēts, novērots 
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Skatīsimies  režisora Jāņa Streiča jauno filmu „Rūdolfa mantojums” 

Latvijas vēstniecība ASV mums sagādājusi iespēju 
noskatīties režisora Jāņa Streiča jauno krāsu filmu  
„Rūdolfa mantojums”. Pats režisors stāsta, ka radījis tau-
tisku filmu, kuŗā prieki mijas ar bēdām  un mīlestība vai-
ro dzīvotgribu.   

Aktieŗfilma ir viņa veltījums Rūdolfam Blaumanim, 
tā veidota pēc  rakstnieka darbu motīviem kā variācija 
par notikumiem pirms „Skroderdienas Silmačos”. Fil-
mas galvenais varonis Rūdolfs ir turīgs zemnieks 20. 
gadsimta sākumā. Viņš ir vecāks kungs, saimnieko 
skaistā lauku sētā. Pēc dabas Rūdolfs ir labs cilvēks, bet 
viņš ir lepns, pat iedomīgs, un sacenšas ar vietējo muiž-
kungu. Pie Rūdolfa ciemos atbrauc krustdēls Kārlis ar 
draudzeni – kalponi Emīliju, un veidojas mīlestības trīs-
stūris, Divu radinieku cīņa par Emīlijas sirdi izmaina kā 
abu vīriešu, tā pašas kalponītes likteni.  

Mūzikas autors ir komponists, mūziķis un dziedātājs 
Uģis Prauliņš. Rūdolfu tēlo aktieris Romualds Ancāns, 
Emīliju – Rēzija Kalniņa, Rūdolfa krustdēlu Kārli – Ar-
tūrs Skrastiņš, baronu – aktieris Uldis Dumpis, mācītāju 
– Jānis Paukštello.  

Operātori: Gvido Skulte un Harijs Kukels. 
Filma „Rūdolfa mantojums”  14. janvārī izrādīta  The 

Avalon Theatre Vašingtonā, DC. Latvijas vēstnieks ASV 
Andrejs Pildegovičs pirms izrādes atzina, filmas tapšana  
ekonomiskās krizes laikos ir ievērojams notikums. Izrādi 
noskatījās apmēram 100 Vašingtonas apkaimes latvieši, 
kuŗi neslēpa savu sajūsmu un izteica atzinību filmas vei-
dotājiem.Filmu „Rūdolfa mantojums” 16. janvārī izrādī-
ja Ņujorkā, to redzējuši latvieši arī citos centros. 

Filma ir latviešu valodā, seansa ilgums 114 minūtes 
Losandželosas latviešu namā filmu izrādīs Pūpolsvēt-

dienā pēc dievkalpojuma. Biļetes cena: $10.00, bērni 
filmu varēs noskatīties bez maksas. 
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Tulkošanas birojs POLYGLOT  
Kr. Barona iela 37, Rīga 

kabatas tālr.: (+371) 26811141 
tālr.: (+371) 67272530 fakss: (+371) 67272530 

e-pasts info@polyglot.lv  
www.polyglot.lv 

Mērenas cenas, 3-6 lati par lappusi, augsta kvalitāte  
 

Tulkojumu birojs: www.Filologi.lv 

Latvijas vēstniecības paziņojums 
Tuvojoties 10. Saeimas vēlēšanām š. g. 2. oktobrī, 

Latvijas vēstniecība ASV aicina visus Latvijas pavalst-
niekus, kuŗi sasnieguši 18 gadu vecumu un līdz ar to ir 
tiesīgi balsot, pārliecināties, vai ir vēl derīga viņa Latvi-
jas Republikas pavalstnieka pase Atgādinām, ka šajās 
vēlēšanās balsošana būs iespējama, tikai un vienīgi uz-
rādot derīgu Latvijas pavalstnieka pasi. 

Latvijas pavalstnieku 1992. gada parauga pases (ar 
ielīmēto fotokartīti), kuŗām nav beidzies derīguma ter-
miņš, kā arī „BEZTERMIŅA” pases 10. Saeimas vēlē-
šanās ir derīgas.  

ASV ir iespēja saņemt Latvijas pavalstnieka pasi ar 
Latvijas vēstniecības ASV starpniecību, ierodoties per-
sonīgi Latvijas vēstniecības Konsulārās nodaļā (darba 
laiks: pirmdienās no 2.00 līdz 4.00, otrdienās, trešdienās 
un ceturtdienās no 10.00-12.00). Lūdzam pirms ieraša-
nās pieteikties, zvanot pa tālruni: 202-328-2840. 

Nepieciešamie dokumenti pases saņemšanai: 
1. Apmaināmā pase. Ja pase nozaudēta, jāiesniedz 

paskaidrojums par nozaudēšanas apstākļiem un policijas 
protokols, ja tāds ir. Ja pase nekad nav izņemta, jāie-
sniedz dzimšanas apliecības kōpija un derīgs personas 
identifikācijas dokuments.  

2. Dokumenta kōpija, kas pierāda personas legālo uz-
turēšanos ASV (ASV pastāvīgā iedzīvotāja kartes, darba 
atļaujas, ASV pavalstnieka pases vai cita dokumenta 
kōpija).  

3. Samaksa skaidrā naudā vai Money Order par ASV 
$125.00 (personai līdz 20 gadu vecumam – ASV 
$100.00). Ja pase nozaudēta –  $135.00. Vēstniecība pēc 
pases saņemšanas no Pasu centra Rīgā nosūta to adresā-
tam ar Federal Express kurjērpastu. Pasu izsniegšanas 
process ar vēstniecības starpniecību var ilgt divus 
mēnešus. 

Pasi var saņemt, viesojoties Latvijā. Dokumentus pa-
ses saņemšanai var iesniegt jebkuŗā Latvijas Republikas 
Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pār-
valdes territoriālajā nodaļā, neatkarīgi no  dzīvesvietas. 
Tālruņa numurs uzziņām: +371 67219244. Latvijā pasi 
izsniedz 20 dienu laikā, četru darbdienu laikā vai divu 
darbdienu laikā pēc personas vēlēšanās (neieskaitot do-
kumentu iesniegšanas dienu).  

Latvieši aicināti sazināties ar vēstniecības Konsulāro 
nodaļu, ja vien ir kādi jautājumi, zvanot vai rakstot, tālr: 
202-328-2840, e-pasts: consulate.usa@mfa.gov.lv  

Papildinformācija par pases saņemšanu atrodama 
vēstniecības mājaslapā:  
http://www.latvia-usa.org/jauninparlat.html 

Latvijas vēstniecība ASV 

Lūgums ziedot baznīcas remontam 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vai nav lieliski, ka lielpilsētā Losandželosā ir vieta, 
kur latviešiem pulcēties?  Te ir baznīca un sabiedriskais 
centrs, visiem ērti sasniedzami. 

Taču pienācis laiks, kad draudzei jālūdz palīdzība vi-
sai latviešu sabiedrībai, jo dievnamam ir nepieciešams 
remonts. Ja kādam par to līdz šim bija šaubas, tad pēdē-
jais lielais negaiss un lietus apliecināja šo vajadzību.  

Kopš baznīcas uzcelšanas 1974.-1975. gadā jumts un 
arī mazais jumtiņš virs kancelejas (mācītāja biroja) ir 
laboti, uzlejot darvu, bet Kalifornijas karstā saule radīja 
plaisas, ūdens atrada caurumus un sāka bojāt griestus, 
sienas un grīdas.  

Remonts sākts šī gada 25. janvārī, jau nomaina kan-
celejas sienas koku daļas un grīdu. Jumta daļas virs baz-
nīcas un kancelejas tiks apmainītas ar jaunām. Virs kan-
celejas jumtu veidos ieslīpu, lai uz tā nekrātos lietus un 
kondensētais ūdens no dzesināšanas sistēmas. Būs ne-
pieciešama jauna arī pati dzesināšanas un sildīšanas ie-
kārta. Protams, tiks labots arī daudz kas cits. 

Dievnama remonta izdevumi pārsniegs $125 000. 
Draudzes padome tāpēc aicina visus draudzes locekļus, 
labvēļus un kuplo latviešu saimi Losandželosā ziedot 
pēc savām spējām, lai mēs varētu uzturēt mūsu kopējo 
īpašumu. Nodrošināsim sev un mūsu bērniem nākotni, 
turpinot saglabāt kristīgo mantojumu un savas latviskās 
tradicijas!                                       

Draudzes padome 
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Juŗa Žvikova un citu CalArts paidagogu koncerts REDCAT teātrī 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pianists Juris Žvikovs izsūtīja e-pasta vēstules, kuŗās 

aicināja tos, kuŗiem nav nekā cita, ko darīt, 5. februārī 
REDCAT teātŗa zālē atnākt noklausīties CalArts institūta
(California Institute of the Arts)  pianistu un paidagogu 
koncertu, kuŗā iespēlēs jaunās firmas Yamaha dāvinātās 
klavieres. 

Jau vairākas dienas iepriekš mūsu pašu meteoroloģe 
Indra Pētersone bija pareģojusi lietu, un kā par nelaimi 
šis pareģojums piepildījās – jau no rīta lija kā pa Jāņiem! 

Koncerts sākās pavēlu, plkst. 8.30, un, par spīti lie-
tum, REDCAT teātŗa zāle bija pilna klausītāju, starp vi-
ņiem pieci drosmīgi latvieši – Andra un Pauls Berkoldi, 
Tamāra un Edvīns Rūši un šī rakstiņa autore. Program-
mā bija daudz pārsteigumu. Pats pirmais pie jaunajām 
klavierēm sēdās Juris Živkovs, vispirms viņš nospēlēja 
Sergeja Rachmaņinova 1903. gadā  komponēto efektīgo 
Prelūdiju Si bemola mažorā op. 23 Nr. 2, kuŗas atskaņo-
šanai nepieciešama virtuōzitāte, kādas pianistam ne-
trūkst. Pēc tam viņš brīdi koncentrējās nākamam skaņ-
darbam – Pēteŗa Vaska fantazijai „Izdegušas zemes aina-
va”. To klausoties, bija jādomā par Lūcijas Garūtas kan-
tāti „Dievs, tava zeme deg!” kuŗas pirmatskaņojums no-
tika 1944. gada 15. martā Vecajā Svētās Ģertrūdes baz-
nīcā vācu okupācijas laikā, kad tuvojās nākamā – pa-
domju okupācija.  Pēteris Vasks savu skaņdarbu kompo-
nējis 1992. gadā, kad Latvija jau bija atguvusi neatkarī-
bu. Zeme var degt visur – Sibirijā, Dienvidkalifornijā, 
Haiti, Afrikā, Latvijā, degšana vienmēr ir baisma, tās 
sekas neapjaušamas. Šķiet, komponists mūs aicina būt 
modriem, piesardzīgiem, mācīties no pieredzes. Zeme 
izdeg ne tikai ugunsgrēkā. Dedzināšana ir gan genosīds, 
gan holokausts (tulkojumā no grieķu valodas: „viss sa-

dedzināts”). Vai tad patlaban Latvijā nenotiek zemes 
izdegšana, kad ir tik daudz ekonomisko bēgļu? P. Vaska 
trauksmainais skaņdarbs izraisa sāpīgu saviļņojumu. 

Latviešu pianistu cits pēc cita nomainīja izcili mūziķi, 
kuŗi vai nu patlaban strādā CalArts institūtā vai arī agrāk 
strādājuši un mācījušies. Laiems Vinejs (Liam Viney) un 
Anna Grinberga spēlēja poļu komponista Vitolda Lutos-
lavska 1941. gadā sacerētās „Variācijas par Paganīni te-
mu”, Džeimsa Tennija (James Tenney) Ergodos III 
(1994) un Dienvidafrikā dzimušā Šauna Naidū (Shaun 
Naidoo) žilbinošu skaņdarbu Diamond Morning,  kam 
tovakar bija pirmatskaņojums. Bulgārs Milens Kirovs 
spēlēja savas kompozicijas, 2-Act atskaņošanas laikā uz 
lielā ekrāna vērojām ar datoru radītus skaņu attēlus; sav-
dabīgs bija skaņdarbs Take 7 – perkusionists Brions Hol-
lejs (Bryon Holley) apsēdās līdzās klavierēm uz izdobtas 
koka kastes, kas kļuva par bungām, kad viņš ar rokām 
un balsi radīja ritmiskas amerikāņu džeza un bulgāru 
tautasdejas mūzikas skaņas. 

Koncerta otrā daļā  lielākoties dzirdējām mūsdienu 
kompozicijas. CalArts institūta dekāns Davids Rosen-
būms (David Rosenboom) spēlēja savu kompoziciju 
Excerpts From Bell Solaris (1998) un reizēm šķita, ka 
vienlaikus skan divi instrumenti; Vikija Reja (Vicki 
Ray) – Kambodžā dzimušā komponista Činari Unga 
(Chinary Ung) Excerpts form Seven Mirrors (1997); 
Dannijs Holts (Danny Holt) – angļu komponista Grei-
ema Fitkina (Graham Fitkin) Fervent (1992-94). Kon-
certa beigās, kad pulkstenis rādīja gandrīz jau pusnakti,  
CalArts institūta džeza programmas direktors Dāvids 
Roitšteins (David Roitsteins) spēlēja vēlajai vakara stun-
dai ļoti piemērotus romantiskus skaņdarbus – Leonarda 
Bernsteina Some Other Time (1944) un paša 2003. gadā 
komponēto Gato Rojo, ko klausītāji pirmo reizi dzirdēja 
REDCAT teātŗa atklāšanas sarīkojumā.  

CalArts institūtu 1961. gadā dibināja Valts un Rojs 
Disneji.  Rojs Edvards and Petija Disneji 1997. gadā 
gādāja līdzekļus, lai jaunā Valta Disneja koncertnama 
vienā stūrī būtu atsevišķa izstāžu zāle un neliels, mājīgs 
teātris, kas par godu Roja E. Disneja vecākiem ieguva 
nosaukumu Roy and Edna Disney/CalArts Theater 
(REDCAT). Te ir iespēja noklausīties vai noskatīties 
neparastas programmas un uzvedumus. CalArts mācīb-
spēks Pauls Berkolds šai teātrī, šķiet, jūtas kā savās mā-
jās, viņš pazīst tā vadītājus un sirsnīgi ar viņiem sasvei-
cinājās.  

 Var strīdēties, vai labāka ir steinveja vai jamahas flī-
ģeļa skaņa. Katram pianistam droši vien ir savs iemīļots 
instruments. Taču REDCAT teātris, saņemot tik lielu dā-
vinājumu, ir tikai ieguvējs.                                      A. M.  
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2009. gada 11. decembrī no lietuviešu katoļu Sv. Ka-
zimira baznīcas svinīgi izvadīja ilggadējo lietuviešu dip-
lomātu, Lietuvas goda konsulu Losandželosā Vitautu 
Čekanauski. Daudzu gadus viņš  viemēr ieradās latviešu 
namā Latvijas valsts dibināšanas atceres svinībās un tei-
ca īsāku vai gaŗāku uzrunu, allaž piebilstot ko asprātīgu.  

2009. gada 15. novembrī viņš uz sarīkojumu latviešu 
namā  neatnāca, un lietuviešu pārstāvis pastāstīja, ka Vi-
tauts Čekanauskis sasirdzis. Viņš aizvēra acis uz mūžu 
30. novembrī savā mājā Tūkstošozolu pilsētā. 

Bēŗu dievkalpojumu vadīja divi lietuviešu priesteri – 
Tomass Karanauskis un Edmunds Putrims no Toronto, 
Kanadā. Atvadu ceremonijā piedalījās Losandželosas 
archidiecēzes bīskaps Aleksander Salazars, sakot atvadu 
vārdus un nododot līdzjutības apliecinājumu no kardinā-
la Rodžera Mahonija (Roger Mahony). 

Vairāk nekā 200 bērinieku uzrunāja  Lietuvas vēst-
nieks ASV Jons Paslauskis un vēstniecības sekretārs 
Laimis Rubinskis. 

Vitauts Čekanauskis dzimis 1929. gada 7. martā Kau-
ņā, Lietuvā. Kaŗa beigās ģimene bēga uz Vāciju, vidus-
skolu Vitauts Čekanauskis pabeidza Rāvensburgā un 
Amerikā ieceļoja 1949. gadā. Viņš dienēja ASV armijā, 
Korejas kaŗa laikā tika ievainots un apbalvots ar Purple 

Heart. V. Čekanauskis saņēmis arī citus augstus armijas 
apbalvojumus – Combat Infantary Badge, Korean Servi-
ce Ribbon, UN Service Medal un Korea Presidential 
Unit Citation. 

V. Čekanauskis absolvēja Ilinojas universitāti 1957. 
gadā, iegūstot elektroinženieŗa speciālitāti, un strādāja 
vispirms North American Aviation, Inc. un no 1963. līdz 
1991. gadam Hughes Aircraft Co. 

Par Lietuvas goda konsulu V. Čekanauskis kļuva 
1967. gadā un aktīvi piedalījās baltiešu pasākumos. Viņš 
bija neskaitāmu baltiešu organizāciju valdes direktors un 
prezidents – United Lithuanin Relief Fund of America, 
Lithuanian American Council, Captive Nations Commi-
tee, Lithuanian American Association, Joint Baltic Ame-
rican Committee un citās, divus gadus mācīja Lietuvas 
vēsturi svētdienas skolā. Viņu bieži aicināja teikt runu 
baltiešu sarīkojumos visā Amerikā, un šīs runas publicē-
tas lietuviešu laikrakstos. 

1959. gadā Vitauts Čekanausks salaulājās ar Janīnu 
Budriunaiti, pērn viņi svinēja 50 gadu kāzu jubileju. 

Lietuvas valdība V. Čekanausku par nopelniem Lie-
tuvas labā 1999. gadā apbalvoja ar Ģedimina ordeni. 

2009. gada vasaru Vitauts Čekanauskis kopā ar sievu 
Janīnu un trim meitām Daivu, Ritu un Vidu pavadīja 
Lietuvā. 2009. gads Lietuvai bija nozīmīgs – Viļņa tika 
nosaukta par Eiropas kultūras pilsētu  un pagāja tūkstoš 
gadu kopš Lietuva ieguva savu nosaukumu. 

No Lietuvas goda konsula Losandželosā Vitauta Čekanauska atvadoties 
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Jānis Krēsliņš e-pasta vēstulē rakstīja no Ņu-
jorkas: „Miris mans labais draugs Tālivaldis 
Stubis, Vācijas DP nometņu laika visādu pasā-
kumu sabiedrotais. Nometnē Eslingā gatavoju 
referātu par Anšlavu Eglīti, un mēs veselu nedē-
ļu kopīgi darinājām plakātu šim jampadracim. 
Senos laiks, kad biju viens no Jaunās Gaitas 
redaktoriem, piesaistīju viņu šim žurnālam. Viņš 
uzzīmēja vāku žurnāla 22.–24. nr., darināja arī 
viņetes. Mans raksts par T. Stubi ievietots žur-
nāla 20. numurā. Viņam bija brīnišķīga humora 
izjūta.”  

Mākslinieks Tālivaldis Stubis kādu laiku dzī-
voja Losandželosā,  nāca uz latviešu nama sarī-
kojumiem, 1997. gadā darināja  nama kopējo 
Ziemsvētku apsveikuma karti. Pērn 8. novembrī 
sasniedzis  83 gadu vecumu, viņš miris savā mā-
jā Beisaidā (Bayside), Ņujorkas pavalstī. 

T. Stubis dzimis Rīgā 1926. gadā. Viņa attēls 
tika ievietots daudzos žurnālos, jo ieguva galve-
no balvu konkursā  „Visskaistākais bērns Latvi-
jā”. Kaŗa beigās ģimene bēga uz Vāciju un no-
kļuva Leipcigā. T. Stubis studēja architektūru 
Štutgartē un Amerikā ieradās ar 20 dolariem 
kabatā. 

Viņš turpināja mākslas studijas Viskonsinas 
universitātē, vēlāk pārcēlās uz Ņujorku, kur dzī-

voja piecstāvu mājas lētā dzīvoklī un naudu 
iztikai pelnīja, apgleznojot kaklasaites. Ta-
ču pamazām viņš atrada ceļu uz mākslas 
virstonēm.  

T. Stubis illustrējis bērnu grāmatas un 
darinājis plakātus daudzām Brodveja izrā-
dēm, dziesmuspēlēm  – „Funny Girl”, 
„Camelot”, „The Most Happy Fella”, 
„Anyone Can Whistle”, „Flower Drum 
Song”, Eižena Jonesko lugai „Degunradži”, 
Tenesija Viljama „Iguānas nakts”, kā arī 
daudzām filmām – Stenlija Kubrika 
(Stanley Kubrick) „A Clockwork Orange”, 
„Barry Lyndon”,  „Deliverance”, Klinta 
Īstvuda (Clint Eastwood) – „Airplane!”, 
„Elephant Man”, Vorena Bītija (Warren 
Beatty) „Reds”, „Ordinary People,” 
„Invasion of the Body Snatchers”, „An Of-
ficer and a Gentleman”, Stīvena Spīlberga 
(Steven Spielberg) „Raiders of the Lost 
Ark”, Diānas Rosas (Diana Ross) „Lady 
Sings the Blues”, Ala Pačīno (Al Pacino) 
„Dog Day Afternoon”, Fransuā Trufo 
(Francois Truffaut) „Day for Night” u. c. 

Tālivaldis Stubis illustrējis turpat divus 
dučus grāmatu: Oto Frīdricha (Otto Fried-
rich)  Sir Alva and the Wicked Wizard, dzej-
nieces Liliānas Mores (Lillian Moore)  
Sam’s Place, sadarbojies ar laulāto pāri Ro-
zu Vaileri (Rose Wyler) un Džeraldu Eimu 
(Gerald Ames), kuŗi aizritējušā gadsimta 

Mākslinieks Tālivaldis Stubis mūžībā 
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50., 60. un 70. gados laida 
klajā daudzas grāmatas, lai 
izraistītu bērnu interesi par 
zinātni, piemēram, „Prove 
it!” Par savām grāmatu 
ilustrācijām T. Stubis saņē-
mis godalgas, un grāmata 
A Pocketful of Seasons 
laikrakstā New York Times 
bija minēta 100 labāko 
bērnu grāmatu sarakstā  
100 Best Children’s Books. 
Viņa illustrētās grāmatas 
tulkotas un izdotas daudzās citās zemēs. T. Stubja illus-
trācijas īpaši patika japāņiem. Māksliniekam pašam vis-
mīļākā bija Japānas izcilāko haiku dzejnieku grāmata 
Don’t Tell the Scarecrow, ko viņš papildināja ar impre-
sionistiskiem ūdenskrāsu zīmējumiem. 

T. Stubis 1954. gadā salaulājās ar dejotāju Patrīciju 
Annu Tomasu (Patricia Ann Thomas). Viņa ir izcila pa-
vāre, un kopā ar Tālivaldi izdeva pavārgrāmatu bērniem 
– Sandwichery. Dēls Marks ir pianists un bezpeļņas or-
ganizācijas vadītājs, meita Melita – redaktore. 

Tālivalža Stubja māsa Gunta ir precējusies ar Arvīdu 
Lielkāju, abi dzīvo Filadelfijā.  

T. Stubis bija optimists, viņam patika lasīt un klausī-
ties mūziku, viņš cienīja eksōtiskus ēdienus, interesējās 
par  vēsturi. Taču par visu visvairāk viņš mīlēja savu 
ģimeni, sievu, bērnus un mazbērnus. 

7. martā plkst. 12.00 būs iespēja noskatīties Latvijas 
filmu studijas „Animācijas brigāde” astoņas leļļu filmas:  
„Gulbji”, „Torte”, „Putnu būris”, „Kaķi”, „Burvju māk-
slinieks”, Munks un Lemijs”, „Jāņtārpiņš”, „Zvēri”. Iz-
rādes ilgums 69 minūtes 

Leļļu animācijas studiju 1966. gadā nodibināja izci-
lais latviešu leļļu filmu režisors Arnolds Burovs. Viņa 
vadībā 24 gadu laikā tapušas 54 leļļu animācijas filmas. 
1993. gadā studiju pārdēvēja par  „Animācijas brigādi”. 
Šīs studijas leļļu filmu autori Jānis Cimermanis, Dace 
Ridūze, Māris Brinkmanis, Nils Skapāns un Māris Put-
niņš ir dzirkstoša humora cienītāji. Īpašā valoda, kurā 
sarunājas animācijas filmu varoņi, ir saprotama skatītā-
jiem Latvijā un Japānā, Francijā, Lielbritanijā un Brazī-
lijā. Filmu sižetu pamatā ir nejaušības, cilvēciskas vājī-
bas, pārpratumi, kuŗus palīdz novērst seriāla „Avarijas 

brigādes” komandas dzīves gudrība. Studijā 40 gadu lai-
kā  radītas 108 leļļu animācijas filmas, kas rādītas dau-
dzos starptautiskos filmu festivālos. Līdz šim lielākais 
studijas sasniegums – „Kristalla lācis” Starptautiskajā 
Berlīnes filmu festivālā par režisora Nila Skapāna filmu 
„Lidojam?!”. 

Māris Putniņš ir arī piedzīvojumu grāmatu „Mežo-
nīgie pīrāgi” autors, viņš uzrakstījis scenāriju aktieŗfil-
mai „Mazie laupītāji”, kas ieguvusi balvas filmu festivā-
los Minskā, Bīlefeldē, Krimā, Minchenē, Zlinā (Čechi-
jā), kā arī nacionālo kinobalvu „Lielais Kristaps”. 

Leļļu filmas noteikti patiks gan bērniem, gan pieau-
gušajiem. 

Ieejas biļetes: $5.00; tālr.: 213-237-2800 
www.redcat.org 
631 West Second Street, Los Angeles, CA 90012 

Starptautiskie bērnu filmu svētki 
no 27. februāŗa līdz 7. martam REDCAT teātrī   
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Pegijas pakalpojumi:  
piedāvāju  gatavot cienastu un klāt galdus kāzās, piemiņas 
dienās, jubilejās; var pasūtināt pīrāgus ar speķi vai kāpos-

tiem jebkuŗā laikā un jebkuŗam  sarīkojumam.  
Par cenu sazināties ar Pegiju:  

10405 Irene St. # 304  
 Los Angeles, CA 90034 

 kabatas tālrunis: 310-908-6993  
 e-pasts: pegijat@inbox.lv   

 vai: pegijakalninataube@yahoo.com 

Fotografe Gunta Šķēle-Lujāne  
piedāvā iemūžināt kāzas,  
kristības, iesvētības un citus  
svinīgus gadījumus. 
5150 Yarmouth Ave, Apt. 310 
Encino, CA 91316 
kabatas tālr.: 818-442-4127  
e-pasts: guntaa@gmail.com 
 

http://picasweb.google.com/guntaa 

Iespiešanas, kopēšanas  
un dizaina darbi  

 

Pēteris Brecko 
 

26450 Ruether Ave, Unit 205 
   Santa Clarita, CA 91350 

tālrunis: 818-783-4900  
tālrakstis: 818-783-4395  

 

e-pasts: LandmarkPC@sbcglobal.net 

Rīgā sniegi snieg un puteņo... 

 
KURSAS VASARAS VIDUSSKOLA 

www.kursa.org  
Vašingtonas pavalsts meža ielokā gaida jauniešus no 

4. jūlija līdz 7. augustam – 
mācības latviskā vidē, sporta un vakara nodarbības, 
rokdarbi un ekskursijas sagādās vienreizēju piedzī-

vojumu! Sveiks, sveiks, sveiks Kursā! 
Visus, kuŗiem ir interese, lūdzu rakstīt vai zvanīt  

prāv. Dāvim Kaņepam: 
tālr.: 310-621-9572 

e-pasts: davis_kaneps@verizon.net 
vai: 611 Pruitt Drive 

Redondo Beach, CA 90278 
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Interesanta lasāmviela atpūtas brīžiem 
Matīss Meijers, grāmatas 

„Vecāsmātes lielās dienas”, au-
tors par sevi:  

„Esmu dzimis rīdzinieks, bet 
bērnībā daudz laika pavadīju 
Kurzemē. Latvijas universitātē 
studēju ekonomiku.  Precējies, ir 
bērni. Uzskatu, ka krize pirmām 
kārtām ir cilvēku galvās un novē-
lu arī citiem uzskatīt tāpat.   

Stāstā „Vecāsmātes lielās die-
nas” aprakstīti teju neticami, bet  
90% patiesi notikumi, kas atgadī-
jās manā bērnībā Kurzemē,  netā-
lu no Skrundas pirms vairāk nekā 
piecpadsmit gadiem. Galvenās 
darbojošās personas – cilvēki, 
kuŗi man tajās dienās bija apkārt. 
Vide, kuŗā tās darbojas – Latvijas 
lauki pēdējos sociālisma gados 
un atmodas laikā.”   

       No katras nopirktās grāmatas, viens 
lats tiks ziedots vecļaužu namiem Alūk-
snē, Valtaiķos un Pāvilostā.   
    Autors grāmatu izdevis par bankā 
ņemtu kreditu un cer savākt 5000 latu, 
lai palīdzētu gados vecajiem valsts ie-
dzīvotājiem. M. Meijers un viņa domu-
biedri vēlas, lai sabiedrība uzzinātu, cik 
netaisnīgi aizmirsti šajos grūtajos laikos 
ir vecie cilvēki Latvijā. 
    Stāsts sola  „līdz 18 kilogramiem 
smieklu uz vienu lapaspusi”. Rakstības 
stilu raksturo kodolīgi dialogi un spēja 
atrast kōmisko arī šķietami ikdienišķās 
situācijās.  
    Dzejnieka Imanta Ziedoņa vērtē-
jums: „Bija ļoti patīkami palasīt šādu 
darbu laikos, kad apkārt ir tik daudz 
satraukumu un negāciju. Pozitīvs, 
dzīvespriecīgs un gaišs stāsts.” 
Grāmatu illustrējis Mārtiņš Upītis. 

„Vecāsmātes lielās dienas” var pasūtināt mājaslapā: 
www.vecamate.lv vai rakstot autoram: matiss@werb.lv 

Cena: 5 lati, var samaksāt ar Paypal. 
Grāmatas sūtīšana uz ASV nav lēta, taču būtu laba 

dāvana  kādam radam, draugam, paziņam Latvijā. 

Grāmatas „Vecāsmātes lielās dienas” autors  
Matīss Meijers (vidū) ar grāmatā aprakstītajām 

personām –Aivaru un Konstanci 

Stāstā bieži pieminētais dīķis un romantiskā pirtiņa 

JOCIŅI 
Aptiekā ienāk vīrietis un saka: „Lūdzu, man vienu 

kārbiņu acetilsalicilskābi. 
„Jūs domājat aspirīnu?” 
„Jā, es tikai nevaru to muļķīgo vārdu atcerēties.” 

*** 
Mākslas zinātnieks skaidro: „Ļoti skaists darbs, vecs 

holandietis.” 
Klients: „Patiešām? Es domāju, ka gleznā attēlota 

jauna meitene.” 
*** 

Apkopēja aiziet pie bankas direktora un jautā: „Vai 
varat man iedot seifa telpas atslēgu? 

„Kas? Ko? Kāpēc?” 
„Ak, ir tik neērti vienmēr lietot matatadu.” 

*** 
Tūristam ir biļete uz koncertu Vīnes filharmonijā. Kā-

dam gaŗāmgājējam viņš jautā: „Kā man nokļūt  filhar-
monijā?” 

Gaŗāmgājējs atbild: „Vingrinieties, vingrinieties, vin-
grinieties!” 
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Orange County Plastic Surgery 
Juris Bunkis, M.D., F.A.C.S. 

30212 Tomas Suite 275 
Rancho Santa Margarita,  

CA 92688  
Phone: 949-413-8888 

www.ocps.com 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKŠANA,  PĀRDOŠANA  
UN IZĪRĒŠANA   
PALĪDZĪBA, MAINOT DZĪVESVIETU AMERIKĀ VAI PĀRCEĻOTIES UZ LATVI-
JU; BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS: MĀJAS VĒRTĪBAS NOTEIKŠANA DAŽU 
STUNDU LAIKĀ;  MĀJAS SAGATAVOŠANA PĀRDOŠANAI; TIRGUS TENDENČU 
ANALIZE;  KVALIFIKĀCIJA AIZŅĒMUMIEM MĀJU PIRKŠANAI, PĀRFINANCĒ-
ŠANA, U. C.  IKVIENU LAIPNI KONSULTĒS UN PALĪDZĒS NOKĀRTOT DARĪJU-
MU NEKUSTAMO ĪPAŠUMU EKSPERTS:  MĀRTIŅŠ LEIKARTS 
tālr.: 310-717-7577 e-pasts; martin@shorewood.com 

2806 Santa Monica Blvd.  
Santa Monica, CA 90404 

Phone: 310- 828-7095 
Fax: 310- 828-0891 

www.clcu.org 

• Established in 1969; Assets over $61 million 
• 5 Star rating from Bauer Financial 
• Savings, Checking and IRA accounts; ATM cards 
• Personal, Auto, Real Estate, and Business Loans 
• US and Worldwide wire transfers 
• Share Certificates – 6, 12, 18, 24, and 36 months 
• Social Security, Payroll and other Direct Deposits 

Hours: Monday - Friday 9 a.m. to 5 p.m. 
Saturday 9 a.m. to 1 p.m. 

EQUAL 
HOUSING 

California Lithuanian 
Credit Union is an 

 

Celebrating 40 years of service ! 

Lieliska iespēja pavadīt vienu nedēļu,  
no 24. aprīļa līdz 1. maijam  

Meksikas Rivjērā, Kankūnā;  
mēbelēts dzīvoklis ar visām ērtībām, četras guļam-

istabas, virtuve, liels balkons ar  
burbuļvannu un skatu uz ōkeanu;  

tuvumā trīs peldbaseini, tenisa laukums,  
restorāni, pārtikas veikals; skaista jūrmala;  

istabas tīra katru dienu. $650 nedēļā.  
 

Īpašniece Silvija Kurmiņa,  
e-pasts:  silvija.calif@apollo.lv 
tālrunis Rīgā: 371-67299238 

Piedāvāju dažāda veida apdrošināšanas  
produktus  kapitāla aizsargāšanai.  

Action Capital Insurance Services, Inc. 
Verners Vallis  

tālr.: 949-374-3340  Lic #0G61139 



 25 

 

 

Komēdija vienā cēlienā 

Svētdien, 21. martā, plkst. 1.00 latviešu namā 

Autore un režisore  – Andra Berkolda  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Biļetes $20.00   

(bērniem līdz 14 gadiem ieeja brīva) 
 

Ienākumus ziedos latviešu skolas absolventu turpmākai latviskai izglītībai 

Lomās: 
Jūlija Plostniece 

Pauls Berkolds 

Juris Žvikovs 

Inguna Šulce 

Vilis Zaķis 

Ilze Nagaine 

Māra Zommere 

Mārīte Šulce 

Aleks Berkolds 

Artūrs Rūsis 

Endija Damroze 

Mārtiņš Zinbergs 

Lāra Tolka 

Aurora Zemjāne 

Adele Nagaine 

Rikijs Teteris 
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PBLA Kultūras Fonds (KF) atkārtoti aicina ierosināt 
kandidātus 2009. gada apbalvojumiem šādās kultūras 
nozarēs: humānitāro un sociālo zinātņu, lietiskās māk-
slas, mūzikas, paidagoģijas, preses, rakstniecības, tautas 
un mākslas deju, teātŗa mākslas, technisko un dabas zi-
nātņu, tēlotājmākslas. Motīvētus ierosinājumus var ie-
sniegt grāmatu izdevēji, autori, komponisti, ieinteresē-
tas personas vai organizācijas līdz ar apbalvojamās per-
sonas pilnu vārdu, adresi un tālruņa numuru KF nozaru 
vadītājiem ne vēlāk kā līdz 2010. gada 1. aprīlim. 

Darbiem rakstniecības, humānitāro un sociālo zināt-
ņu nozarēs jābūt izdotiem pēdējos divos gados. Tos vē-
lams iesniegt piecos, bet ne mazāk kā četros eksemplā-
ros, lai visiem nozares referentiem būtu iespējams lai-
kus ar tiem iepazīties. 

Darbiem skaņu mākslā, vokālajā vai instrumentālajā 
nozarē jābūt publicētiem vai pirmo reizi publiski atska-
ņotiem divos iepriekšējos kalendāra gados. Var arī iero-
sināt godalgot skaņu vai teātŗa mākslā izcilus veikumus, 
kas notikuši divu iepriekšējo gadu laikā.  Zinātniskie 
darbi humānitāro un sociālo zinātņu vai technisko un 
dabas zinātņu laukā var būt uzrakstīti svešvalodā, bet 
tādā gadījumā jāpievieno īss atstāstījums latviešu valo-
dā.  

PBLA KF apbalvo tikai ārzemēs dzīvojošus latviešu 
autorus, māksliniekus un izglītības un kultūras darbinie-
kus, kā arī cittautiešus, kuŗi veicina latviešu kultūru ār-
zemēs. 

PBLA KF piešķiŗ goda balvas ($2000), goda diplo-
mus (bez naudas balvas), kas atzinības ziņā pielīdzinā-
mi goda balvām, Kr. Barona prēmijas ($1000) un at-
zinības rakstus saskaņā ar KF noteikumiem, vadoties 
no darba kvalitātes, attiecīgās nozares vadītāja un refe-
rentu atzinuma. KF  nozaŗu vadītāji korespondences 
ceļā vienojas ar saviem referentiem par ieteikumu KF 
apbalvojumam. Noteikumi paredz, ka viena autora dar-
bus vai veikumus tanī pašā nozarē var godalgot ne ag-
rāk kā pēc trim gadiem, bet otru naudas balvu citā noza-
rē var piešķirt pēc diviem gadiem. 

Darbi iesūtāmi līdz 2010. gada 1. aprīlim nozaŗu 
vadītājiem. 

 

Humānitāro un sociālo zinātņu nozare: 
Dr. Jānis Peniķis  
1214 E. Belmont Ave.  
South Bend, IN 46615 USA 
 

Lietiskās mākslas nozare:  
Mrs. Liena Kaugara 
7225 Oak Highlands Dr.  
Kalamazoo, MI 49009 

Mūzikas nozare:  
Mrs. Dace Aperāne 
11 Cat Rocks Dr.  
Bedford, NY 10506-2023  USA  
 

Paidagoģijas nozare: 
Mr. Edgars Kiršs 
321 Durie St. Toronto, ON   
M6S 3G2  CANADA 
 

Preses nozare: 
Ms. Brigita Liepiņa 
521 Elgar Rd. Box Hill North, Vic. 3129 
AUSTRALIA 
 

Rakstniecības nozare:   
Dr. Rolfs Ekmanis 
50 Cedar Lane  
Sedona, AZ 86336-5011 USA 
 

Tautas un mākslas deju nozare: 
Mrs. Zaiga Klīmane  
32 Pine Ridge Road  
Poughkeepsie, NY 12603 USA  
 

Teātŗa mākslas nozare: 
Mrs. Inta Purva 
236 Bowood Ave. Toronto, Ont.  
M4N 1Y6 CANADA 
 

Technisko  un dabas  zinātņu nozare:  
Mr. Arnis Gross  
Tērbatas ielā 65-5 Rīga, LV 1001  LATVIA 
 

Tēlotājmākslas nozare:   
Mr. Juris Ubāns 
1 Thomas St.  
Portland, ME 04102 USA 
Iesūtītos darbus pēc izvērtēšanas PBLA KF nodos 

Latviešu institūtam vai archīvam, ja nav pievienots no-
rādījums par atpakaļsūtīšanu. Godalgoto vārdus paziņos 
presē un Latvijas valsts dibināšanas atceres svinībās  
latviešu centros.  

Līdzekļu pieprasījumi Kultūras Fondam izglītī-
bas un kultūras pasākumiem jāiesūta līdz 2010. ga-
da 1. aprīlim  

PBLA KF priekšsēdei Vijai Zuntakai-Bērziņai 
58 Dix Woods Dr., Melville, NY 11747  USA  

Iesniegumam jāpievieno sīkāks izdevumu apraksts, 
ja pieprasījums pārsniedz $1000 ASV.  

Apbalvojumu pieteikumi un līdzekļu pieprasīju-
mu veidlapas sameklējamas PBLA mājaslapā 
www.PBLA.lv  tās var saņemt, rakstot  KF priekšsēdei: 
vija@berzinsdesign.com 

Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda  ziņojums         
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DRAUDZES AMATPERSONAS 
Mācītājs Dāvis Kaņeps: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 310-621-9572 
Draudzes priekšnieka vieta ir vakanta  
Kasiere Tamāra Rūse: 31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677  949-443-2150 
Sekretāre Daina Ābele: 2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672 949-443-5170 
Dāmu kom. priekšniece Liene Linde: 29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291 310-396-5244 
Dāmu kom. kasiere Viola Lāce: 2890 Tiffany Lane, Simi Valley, CA 93063 805-522-0185 

 
 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES IZDEVUMS 

Draudzes Ziņas 

Skaidra kā zelts lai ir tava sirds, šķīsta kā svētrīta rasa,  
Kad viņā saulītes stari mirdz! Laba, ja trūkums ko prasa.   

Jānis Ērmanis 
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Draudzes dzīves kalendārs 2010. gada martam 
 

7. martā  plkst. 11.00  dievkalpojums Oculi svētdienā   
veltīts plkv. O. Kalpaka bataljona un Latviešu leģiona piemiņai; 

aizlūgsim par Dienvidfloridas draudzi (diak. Abija Venta)  
un par Vecogres  draudzi (māc. Uldis Matīss) 

  
14. martā plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu – Laetare svētdiena; 

aizlūgsim par Detroitas draudzi (diak. Fricis Sīpols) 
un par Vecpiebalgas draudzi (palīgmāc. Ints Jonītis) 

 
17. martā plkst. 11.00 Bībeles stunda baznīcas lejas zālē  

 
21. martā plkst. 11.00 dievkalpojums – Judica svētdiena; 
aizlūgsim par Denveras  draudzi (māc. Mārtiņš Rubenis)  

un par Vecsaules draudzi (māc. Jānis Tālums) 
 

28. martā plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu – Palmarum (Pūpolsvētdiena); 
aizlūgsim par Deitonas  draudzi (māc. Georgs Silavs)  

un par Vecumnieku draudzi (māc. Juris Morics) 
 

2. aprīlī plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu – Lielā piektdiena 
 

4. aprīlī  plkst. 9.00 Kristus Augšāmcelšanās svētki  – Lieldienas; 
aizlūgsim par Čikāgas Ciānas draudzi (māc. Gundega Puidza) 

un par Velēnas draudzi  (māc. Māris Sarma ) 

Dievkalpojumu statistika 
 

        Datums   Dalībnieki    Dievgaldnieki   Kolekte        Skolas saime   Caurmēra devums  Piezīmes 

 

3. janv. 15   $120.00   $8.00   
10. janv.. 26 19 $227.00   $8.73   
17. janv. 20   $365.00   $18.25 $280  ziedojums Haiti 
24. janv. 25 20 $354.00   $14.16   
31. janv. 47   $805.00   $17.13   

7. febr. 29   $184.00 20 $6.34   

Par puķu novietošanu uz altāŗa 
Pieteikumus puķu novietošanai uz altāŗa pieņem Biruta Šulca; viņai var zvanīt,  

tālr.:  626-443-8464 vai rakstīt: birschultz@att.net  Draudzes dievnama priekštelpā ir 
kalendārs visam gadam, arī tur var pierakstīties. Mēs pateicamies katram ziedotājam. 
Ja puķes novietotas kādas personas piemiņai vai jubilejā un vēlaties, lai dievkalpoju-
mā par to paziņo, lūdzu uzrakstīt zīmīti un iedot mācītājam pirms dievkalpojuma! 
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Es zinu klinti, vētrās droša tā, pie viņas slēpjas laiva 
dragāta. Šī klints ir Jēzus, glābējs Golgātā.  
Allelūja, Allelūja. Otīlija Baštika (Liesma) 

Dzimumdienas aprīlī 
  1. Liene Zemjānis 
  6. Sandra Tolks 
10. Annija Teteris 
11. Dzintra Švarcs 
15. Tālivaldis Dumpis 
18. Anita Circenis, Aira Veiss 
20. Miķelis Cilnis, Ella McAuliffe 
21. Sarma Zemjānis 
26. Jānis Janavs 
27. Aleksandrs Berkolds,  
    Gunārs Krūmiņš 
28. Andrejs Zinbergs 
29. Velta Nichols, Valdis Pavlovskis 
30. Alfreds Raisters 

Mācītāja ievadraksts 
Bet tagad saka tas Kungs, kas tevi radījis, Jēkab, un 

tevi veidojis, Israēl: „Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es 
tevi saucu vārdā, tu esi Mans! Kad tu iesi caur ūde-
ņiem, Es būšu pie tevis, un caur straumēm, tās tevi ne-
pārplūdinās; kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns 
liesmas tev nekaitēs.” Jes. 43,1-2 
     Par martu mēdz teikt, ka tas ierodas rūkdams kā lau-
va, bet aiziet kā jērs. Tas liecina par to, cik ātri apstākļi 
un noskaņas mainās. Varbūt Dienvidkalifornijā to nejū-
tam tik izteiksmīgi kā citur, bet, ja uzmanīgi palūkoja-
mies laukā, paši pamanīsim, kā zemes puslode arvien 
vairāk pagriežas pret sauli. Arī šeit mēs varam ierau-
dzīt, kā pasaule ap mums mainās, dienām kļūstot siltā-
kām un gaŗākām. Varam tikai apbrīnot, cik viss perfekti 
saderas: ziemas nokrišņi un pavasaŗa saules maigums, 
zemes irdenums pēc lietiem un sēklu spēja tajā dīgt. 
     Dieva Vārds tiek salīdzināts ar sēklu, kuŗai lemts 
atrast auglīgu zemi. Tajā slēpjas gan dziļš noslēpums, 
gan vēl neīstenots spēks, ko, atbrīvojot no apvalka, ne-
viena roka nespēj saturēt un neviena acs nespēj izturēt. 
Pats no sevis šis Vārds ir cilvēkam pārāk spožs un spē-
cīgs. Tāpēc Kristus to dara saprotamu, mūsu sirdīm ie-
darbīgu un mūsu dzīvei sakarīgu.  
     Mēs dzirdam Jesaju iesākam vēsti ar vārdiem: „Bet 
tagad...” Ko tas mums izsaka? Tie mums stāsta, ka bija 
kaut kas cits – stāvoklis, kas vairs nebija ciešams un 
panesams. Agrāk zēlušie un plaukušie Israēls un Jēkabs 
bija jau gandrīz izkaltuši. Viņi novērsa savas acis no 
gaismas, ka nespēja vairs raisīt pumpurus, jo visapkārt 
bija iekšēja neskaidrība, mākoņu ēna un ārēji draudi. 
Tie bija juku laiki, kad Jesaja pravietoja. Tādi laiki, kad 
izredzētie neatzina savu pagātnes patieso cēloni Derībā. 
Laiki, kad Dieva bērni neatrada balstu Solījumā, bet 
izdevīgos līgumos, kam nebija nekāda pamata. 
     Bet tagad saka tas Kungs: „Nebīsties!” Tas ir mieri-
nātājs vārds katram laikmetam, katrai paaudzei. Šajā 
vārdā saklausāma Pavadoņa gudrība un drošība, ko sa-
dzird tie, kuŗus pārņēmis galējs izmisums. Ko paši no 
sevis izdarījuši pretēji Dieva gribai, to viņiem nenāksies 
piedzīvot, jo Dieva žēlastība pārrauj, ko cilvēks ir pelnī-
jis. Tikai cilvēks, kuŗš apzinās, cik lielā bezcerībā atro-
das, novērtēs, cik milzīga dāvana ir šis vārds uz Dieva 
lūpām. Nebīsties, jo Dievs nekad nav gluži beigts un 
pagalam! Ļaužu vienaldzība, ņirgāšanās un atklātie zai-
mi nekad nenokaus vārdu NEBĪSTIES. 
     Drošinātai no šī vārda, Baznīcai ir uz ko atsaukties. 
Tā piemin Golgātu un Cilvēka Dēlu, kas tur cieta sma-
gu nāvi. Baznīca atceras, ka cēlās no sviedriem, asinīm 
un asarām, kas tai deva spēku piedzīvot Augšāmcelša-
nās rītu! Tāpēc Baznīcai arvien ir ko teikt par cilvēku 

smago stāvokli, kad viņu cerības ir pieviltas, kad māja, 
ģimene un barība atņemta. Tai ir jāsauc vārdā ļaunums, 
kad tas ieviešas polītiskajos un ekonomiskajos proce-
sos. Tai jāriskē ar savu godu, ja vēlas cīnīties pret ko-
rupciju, tukšiem solījumiem un meliem. 

Martā būs pagājis lielākais posms no ciešanu laika 
40 dienām, un vērsīsim savus skatus uz dienu, kad Cil-
vēka Dēls iejāja Jeruzālemē ēzeļa mugurā. Tā ir diena, 
kad ieraugām Cilvēku, ap kuŗu pulcējas pēc jauniem 
laikiem noilgojušies ļaudis. Katrs no mums var līdz ar 
viņiem pacelt savu balsi un dziedāt dziesmu, kam nav 
ne sākuma, ne gala: Ozianna augstībā! Lai slavēts ir, 
kas nāk tā Kunga vārdā! Ozianna augstībā! Āmen.  

Prāv. Dāvis Kaņeps 
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PATEICĪBA UN LŪGUMS 
Mīļie draudzes locekļi, pateicamies par jūsu ziedojumiem un dāvanām 2009. gadā.  

Lūdzam nokārtot draudzes nodevas par 2010. gadu.  
Draudzes nodeva: $250.00; studentiem: $60.00 

 

Lūdzu norādīt: _____draudzes nodevas par 2010. gadu 
 
___________________________________________________________       $__________ 
(uzvārds, vārds) 
 
____________________________________________________________       $__________ 
 
___________________________________________________________       $__________ 
 
___________________________________________________________         $__________ 
 
Ziedojums draudzes vajadzībām                $__________ 
 
Ziedojums palīdzībai māsu draudzēm Latvījā    $_________ 
      
Ziedojums draudzes dievnama remontiem              $__________ 
          

   KOPĀ     $__________ 
 
Lūdzu  čeku, izrakstītu Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca.,  nosūtīt draudzes kasierei:  

 

Tamārai Rūsei 
31 Laguna Woods Dr. 

Laguna Niguel, CA  92677 
Pateicībā, Draudzes padome 

    Esi uzticams līdz nāvei, un Es tev došu dzīvības vainagu.   Atkl. 2,10 
 

Zaiga Dižgalvis dz. Ozoliņa 
 

            dzimusi 1931. gada 19. septembrī, Viļķenes pagasta „Lošās”, 
mirusi 2009. gada 17. decembrī Culver City, Dienvidkalifornijā 

                Piemiņas dievkalpojums notika 2010. gada  9. janvārī draudzes dievnamā 

Kristus saka: „Es dzīvoju, un arī jūs dzīvosit.”     Jņ. 14,19 
 

Lūcija Šmits dz. Liedeskalniņš 
 

dzimusi 1912. gada 5. novembrī Dzelzavā, 
mirusi 2009. gada 17. decembrī Losandželosā, Dienvidkalifornijā 

          Izvadīta 2010. gada 4. janvārī Forest Lawn Hollywood Hills kapos 
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SANDIEGO LATV. EV. LUT. DRAUDZE  
  Grace Lutheran Church 
  3993 Park Boulevard, 
  San Diego, CA 92116 

Mācītājs Dāvis Kaņeps  
1927 Riverside Drive  
Los Angeles, CA 90039;  
tālr.: 310-621-9572 
davis_kaneps@verizon.net 

 

27. martā Lieldienu dievkalpojums ar dievgaldu; 
pēc dievkalpojuma kafijas galds  

un draudzes pilnsapulce 
Draudzes  priekšnieks Jānis Legzdiņš 

2651 Cardinal Road, San Diego, CA 92123 
Tālr: 858-598-5451; e-pasts: janis@legzdins.com 

Kasiere Antra Priede Bergere: antrapriede@pol.net 
1335 Santa Barbara St., San Diego CA 92107 

Čekus izrakstīt: Antra Priede Berger 
Dāmu komiteja: 

Maiga Bērziņa, tālr. 619-702-8077 
Antra Priede, tālr. 619-225-0817 
Aida Zilgalve, tālr.  760-439-9847 
www.sandiegodraudze.com   vai 

www.sandiegodraudze.us       

Kristības 
26. decembrī draudzes dievnamā kristības 

sakramentu saņēma  
Krišjānis (Christian) Dennis Popalardo. 

Sveicam viņu un vecākus  
Dairu (dz. Ose) un Dennis Popalardo,  

kā arī krustvecākus  
Andru Staško, David Popalardo un  

James Getzlaff 
 

*** 
31. janvārī draudzes dievkalpojuma laikā 

kristības sakramentu saņēma  
Adelīne Elza Blāķis.  

Sveicam viņu un vecākus  
Solvitu Pastari un Ati Blāķi,  

kā arī krustvecākus  
Kristīni Naumovu-Strong un Andri Blāķi! 

 

Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus 
uzvaras gājienā un caur mums izplata  
Viņa atziņas labo smaržu visās malās.      

II Kor. 2,14 

ZIEDOJUMI 
 

ZIEMSVĒTKOS 
A & D. Krūmiņš $25, L. Gonia $250,  
R. & E. Virza $50 
 
DRAUDZES VAJADZĪBĀM 
R. Gernatovskis $50, D. Kaņeps $400 (Sandiego drau-
dzes honorārs); V. Kauķīša testaments $10 000 
 
LŪCIJAS ŠMITAS PIEMIŅAI 
(DRAUDZES VAJADZĪBĀM) 
J. & D. Lejnieks, L. Šmits ģimene   

Kopā: $250 
 
REMONTIEM 
Draudzes dāmu komiteja $10 000, B. Repecka $100,  
R. Samts $1000 
 
Par kafijas galdu pēc dievkalpojumiem  ieņemts $71. 
Ziedojumi tiks izmantoti remontiem. 
 
ZAIGAS DIŽGALVJAS PIEMIŅAI 
(REMONTIEM) 
A. Ābele, D. Ābele, D. Bīriņš, L. Dzirkals, E. & A. El-
stiņš, H. & I. Ermansons, I. Gnerlich, A. & H. Hofma-
nis, J. & S. Jacobsen, J. & D. Janavs, I. Jankovskis, K. 
& K. Kalējs, J. & V. Lācis, J. & D. Lejnieks, G. & L. 
Linde, A. Magracs, Maldutis ģimene, V. & D. Pavlov-
skis, O. Pencis, G. & A. Ranķis, L. & M. Ratermanis, 
B. Roth, E. & T. Rūsis, G. & B. Schultz, S. Upenieks, 
A. & I. Vallis, A. Veiss 

Kopā: $1700 
 
PALĪDZĪBA HAITI (LELBA-WORLD  
RELIEF FUND) 
V. Ķeris $10, G. & L. Linde $200, L. & M. Ratermanis 
$50, E. & D. Reimanis $20 
 
MĀSU DRAUDZĒM 
R. Gernatovskis $100 
 
NERETAS BĒRNU PUSDIENĀM 
G. & B. Schultz $120 
Lūdzu palīdzēt sagādāt pusdienas Neretas bērniem! Ar 
$120 pietiek, lai pabarotu vienu bērnu skolas gada lai-
kā! 

 

Zvanniekiem saziedots $21 
Paldies par Jūsu ziedotiem 25 centiem. 

Draudzes padome pateicas par ziedojumiem 



 
Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif. 
LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS 
1927 Riverside Drive 
LOS ANGELES, CALIF. 90039-3704  
 
 
CHANGE SERVICE REQUESTED 
 
 
(DATED MATERIAL) 
 
PLEASE DO NOT DELAY 
 

 
 
 
Skaitlis aiz adresāta vārda  un  uzvārda rāda, par kādu gadu biedrībai  samaksāta  biedru nauda vai maksāts  
par INFORMĀCIJAS BIĻETENA abonementu. 
B nozīmē «DK Latviešu biedrības biedrs»; A nozīmē «IB abonents»; 
S nozīmē «students»; P nozīmē «paraugeksemplārs». 

Čekus lūdzam rakstīt: LATVIAN ASSOCIATION OF SO CALIF., un nosūtīt: 
              Mrs. Tamāra Kalniņa 252 E Garden Green, Port Hueneme, CA 93041 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības informācijas tālrunis: 323-663-6267 
Nama tālrunis:  323-669-9027 

Dienvidkalifornijas latviešu nams atrodas Losandželosā, 1955 Riverside Drive, un sasniedzams  ar 93. autobusu 
(Glendāle, San Fernando) un ar 96. autobusu (Sherman Oaks) –  Newell un Riverside Drive pietura 

NON-PROFIT ORG. 
U.S. POSTAGE 

PAID 
Permit No. 78 

NORTH HOLLYWOOD, CA 

 

Lūdzu izgriezt un nosūtīt kopā ar čeku:  
DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS KASIERIM 

 Vēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs.  

 Nosūtu Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru naudu par  2010. gadu …$ 25.00 
Biedru nauda ģimenei – $40 
Biedrības  biedriem Informācijas Biļetenu piesūta par brīvu!) 
(nevajadzīgo svītrot) 

 
Nevēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs,  
bet vēlos saņemt Informācijas Biļetenu. 
Nosūtu abonēšanas maksu          par  2010. gadu ……………$35.00 

 
Esmu students. Vēlos saņemt Informācijas Biļetenu. 
Nosūtu abonēšanas maksu         par  2010. gadu ……………...$5.00 

 
Papildus ziedoju Dienvidkalifornijas latviešu biedrības darbam: ...………….…............$  ____ 

 
                                         Kopā  $ ____ 
Uzvārds, vārds, adrese un tālrunis:  ________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
elektroniskā pasta adrese:_________________________________________________ 


